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V O O R B E R I C H T.

I\Titgelijk zal men in dit stuk zoeken naar de alleenspraak

van Hamlet
, uit het Engeïsch

, voorkomende in de ver-

taling van den hamlet, door mevrouw h. g. de
c a m b o ï» ,

geb. y kis deb webkew, doch , daar

dezelve in het Fransche. stuk niet gevonden word , heeft

men geoordeeld die hier ook geen plaats te móeten geven.

All' wat onnaturelijk
, ongelooflijk en, derhalve aan-

stotelijk is
, van het tooneel te verbannen

, is niet reden

door het gezond versland goedgekeurd. Niet alleen de

verschijning
, maar inzonderheid ook hel spreken van h et

spook in het Fransche stuk , volgens de eerste samenstelling

('Acte IF
, Scene FI.) behoort daaronder ; hierom zal

men , in deze overzetting
, het spook alleen in de verbeel-

ding van Hamlet zien bestaan
, tot welke schikking de

’
•

’
1

Fransche dichtér zelf aanleiding gegeven heeft , door

zijne veranderde eindiging des vierden bedrijf gelijk de

kundigen naar kunnen zien.

Mag dit stuk eenig genoegen verschaffen ,
het zal

lichtelijk wel aanleiding geven tot het leveren van

meerder dichtwerkjes
,

die ter voortplanting van deugd

en goede zeden kunnen verstrekken , op welk oogmerk

dit treurspel zich niet recht beroemen kan.

e •
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Aeoablée <Tun « «ruelle pcrte, men «me n'eut plus d« foree

<5we pour i* sentir , la voix de la Nature gémissante etoufla let

murmurci de 1'Aotour.

« NOUVELLE HÉLOÏ3B.

Digitized by Google



Ceen exemplaren zullen voor echt gehouden worden,

dan die door den Secretaris van den Staos Schvuiv~

èur£ onderteekend zijn.



PERSONAADJEN.
• /

hamlet, kon 'ng van Denemarken.

geert ruide, weduwe des overleden konings , moe-

der van Hamlet. •

CLAUDius, eerste prins van den bloede,

o p H e l i a , dochter van Claudius.

NORCCSTES, Deotisch edelman.

roLOKius, Deensch edelman.

ELViRE, vertrouwde van Geertruide.

voLTiMAND, hoofdman van de lijfwacht.

Lijfwachten.

Het tooneel is te Elsenem’ , in het paleis der

koningen van Denemarken.

H A M-
.

i
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TREURSPEL.

EERSTE B E D R IJ F.

EERSTE T O O NE EL.

CLAUDIUS, P0L0N1US.

CLAUDIUS.

Ja, mijn Polonius! ten einde mij te kronen/

Brand al mijn vriendenfchare om Hamlet ras te onttronen.

Die prins, van ’t daglicht schuw, door kwijning overheerd,

•Voed in*zijne eenzaamheid de smart die bem verteert.

Norcest’ , wiens bijzijn ik voor alles had te vreezcn ,

Schijnt door zijn afzijn zelfs mijn oogmerk nut te wezen.

Vergeefs wierd in dit hof, op schijn van zekerheid

,

Zijn weérkomst in den wal van Elseneur verspreid.

Gij weet met welk een zucht hij Hamlet aan blijft hangen

;

Ik vreesde een' dienaar , zo verkleefd aan zijn belangen ;

Maar eindlijk , zo ’t geluk mijn vrienden slechts verzelt

,

Worde ik welhaast door hen op ’s konings troon gesteld.

POLONIUS.
’k Herken hunne oor logsdeugd; zij heeft mij niet bedrogen:

Zij moest geheel en al ontvlammen voor uwe oogen:

De hoop op wisse zege in Claudius bestuur

Moest aller hart ontgloén door ’t edelst heldenvuur.

CLAUDIUS.
Hun ijver wierd ontvonkt , toen ik mij dus liet hooren:

A 4 '
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8. HAMLET,
„ Getrouwe vrindenrei! wat heeft de staat v .'Horen

„ Door ’t ste'rven van zijn’ vorst! De schrik en ijsüikheid

„ Zijn ,
sints dat droevig uur door 't gansche land verspreid.

„ Zelfs de overwinning schijnt, niet de afgematte Deinen,
j

„ Op ’s afgestorven asch , om ’t zwaar verlies te weenen.

„ Hoe dreigde ons reeds zijn dood(ons noch in ’t hart geprent,

y> Noch zweevend voor den geest) met jammer en elend !

„ De hemel liet ons , in zijn’ donderende toren

,

„ Die onzen moed verplette, een vreeslijk onweer hooren

„ ’t Scheen of en zee en wind , in ’t ijslijkst oogenblik,

„ Zich wapende ons ten val
,

bij ’s konings jongsten snik.”

’k Herinner hen den storm bij zijn merkwaardig sneven
,

Die zijnen uitvaart vierde en ’t gantsche land deed beven.

Ik maal hen d’oceaan , die uit zijn boorden zwelt.

Zijn kaken opspart, tot aan ’s afgrond* schimmenveld

;

De goiven met een nacht van nevel oveitogen ;

De bliksems met geweld uitbarstende uit den hoogen ;

De schepen in de Zond verbrijzeld tegen ’t strand

;

Der steden oproer
, de verwoesting van het land ;

Het Deensthe volk alom door feilen schrik aan ’t beven ;

Dees , wanende de hand der góden opgeheven ;

Die , zich verbeeldende zijns vorsten schim te zien

,

Of door den schrik verstijfd, of schreeuwende en aan’t vliên,

Als of dit spooksel , uit den helpoel opgebroken ,

Natuur met al zijn magt gewapend zou bestoken ;

Of dat een hooger arm , om zijnen wil
, ’t gebouw

Van ’t bevend aardrijk dit zijn naven rukken zou. •

—

, lk zag op dit verhaal
,
ten omveérsprcekbren teeken.

Van
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9T R EUR S P E L.

Van diepgevesten angst
,
hun aangeztgt verbleeken.

Zodanig werkt altoos op ’s menschen geest
,
gewis ,

Een schrikverschijnsel , dac hem onbegrijpliik is.

„ Ik weet (dus voer ik voort) ik weet in ’t eind* de reden ,

„ Waarom natuur zo fel geschokt wierd en bestreden :

„ De vijand uitgerust; zijn vloot ; zijne oorlogsmagt

;

„ Het Noorden om ons heen dat naar den aanval tracht

}

„ ’t Leert alP ons klaar genoeg, door deze schrikvertooning.

„ Hoe veel de staat verloor door ’t sterven van zijn’ koning;

„ Want eindliik ’s vorsten deugd dwingt zelfs van uit het graf

„ (’k Belijde u dit oprecht
,)

mij deze lofspraak af.

„ Wat moest ik echter niet van hem veel onrechts lijden !

„ Mijn dienst bleef onbeloond: hij dacht niet aan mijn strijden;

„ De wreedaart , blind voor al den hoon mij aangedaan ,

„ Deed zelfs Ophelia zijn gramschap ondergaan :

„ llij wilde dat voor haar (zijn’ wrok ter offerhande*

^ Gedoemd uit lageij nijd) nooit htnvlijksfakkel brandde,

yy
Opdat mijn huis daardoor , beroofd van onderstand

,

yy
Vernietigd wierd in haar, mijn eenigst huwlijkspand.

„ Ik keur nochtans voor goed den rouw der onderzaten ;

yy
Vaar welk een’ erfgenaam heeft hij den troon gelaten?

„ Ren’ zoon , een stervend’ vorst , die niet dan hartzeer voed

;

„ Die nimmer blijken gaf van waren heldenmoed ;

„ Die , verr’ van ’t oorlogsveld , zijn prilste levensdagen ,

„ In dit gerust paleis , verslijt met ijdel klagen ;

„ Geen andere eerzucht kent, of hoger roem begeert

,

„ Dan dat hij
,
of zijn goón , of zijne moeder eert ?

„ Wat zeg ik ? die ’t verstand genoegzaam heeft verloren

:

A 5
* «Nu
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10 HAMLET,
„ Nu blijft hij langen tijd als in gedachten smooren

,

„ Verstyfd en spraakloos;dan,éénsslags door schrik bestonntf,

„ Word zijn geduchte stilte in ’t ijslijkst woên hervormd.

„ Wat kunt ge in dezen staat van Hamlet toch verwachten ?

„ Beschouwt ons gantsch bezet van ’s vijands legermagten $

„ Den nabuur van rondom vereend tot onzen val

,

„ Wier woede deze kust welhaast gevoelen zal.

„ Welk een ontzagchlijke arm zal , in den krijg ervaren

,

„ Het grimmig woén weêrstaan van zo veel legerscharen ?

„ Ook , zo ik heerschen wou , wat onderwond ik dan ?

„ ’k Verstoot een’ zwakken vorst die niet regeeren kan ;

„ Een schijnbeeld, onbekwaam een’koningstroon te drukken

„ Dien ’t zielverdriet verslind, de dood staat weg te rukken

„ Wiens derven mij welhaast , door mijn geboorterecht

,

„ De koningklijke kroon op mijnen schedel hecht.”

Dus spreek ik ,
en dees taal kon ’t vrindental bekoren

;

Het heeft mij , bij de hand , voor eeuwig trouw gezworen

:

’t Verklaarde Hamlet straks vervallen van den troon, t

En ’t heeft mij ,
openlijk , zijn’ scepter aangeboón.

In ’t kort ,
ik vlei mij dat de drift dier eedgenooten

,

Die Hamlet uit den rei der vorsten heeft gestoten

,

Die me in zijn plaats verkoor tot meester, me ook eerlang

Ten zetel voeren zal door ’s prinssen ondergang.

POLONIUS.

VerZuim geen tijd , mijnheer. Gij weet met wat verlangen

De koningin , wier ziel te veel ’s rijks zorgen prangen ,

Tot dceling van dien last , u , na haar’ egaés dood

,

Eerlang verheffen wil tot vorst en echtgenoot.
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TREUR SPEL . \ u

Zij toeft gewis tot dat , naar ’t oud gebruik der staten ,

De tijd verstreken is des rouws der onderzaten t

Tot dat dit hof in ’t eind’ te lang door smart verscheurd

,

He t nederhangend hoofd wéér vrolijk opwaart beurt.

Gij zult haar gramschap in den hoogsten top doen rijzen ,

Indien gij de eer versmaad die zij u wil bewijzen.

Gij wapent tegen u haar min , door u veracht.

Hoe licht zou zij
, hierdoor. tot razernij gebragt.

Gesterkt door achterdocht , die nooit zich laat verblinden.

Het oogmerk peilen van ons heimlijk onderwinden.

,
CLAUUIÜS.

Wel verre dat ik haar gemoed verbittren zou.

Voorkom ik haar besluit , en smeek om hare trouw.

POLO NI US. ,

Hoe ! gij
,
mijnheer ?

c l a u d i u s.

ó Ja , door dit vernuftig poogen

Blijft best mijn stout ontwerp verborgen voor hare oogen.

Ook méende ik klaar te zien meer dan een blijk van schrik

In haar’ ontroerden geest sints ’s konings jongsten snik.

Het schijnt als of ze uit vrees mijn bijzijn tracht tc ontwijken,

’k Bedrieg mij licht. Laat ons haar niet verongelijken.

’t Voegt mij , zoo ’t iemant voegt, dat ik met zorg betracht’

Wat ooit door kunstnarij of list wierd uitgedacht.

’k Zal haar gehoorzaam zijn
,
haar aan ’t gevaar ontrukken ,

Totdat ik van mijn’ wensch de volle vrucht zal plukken.

Niets . van haar diepst geheim zal mij verborgen zijn

:

Een ligtgeloovig hart bedriegt men ras door schijn.

Maar
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r* H A M L E T

Maar zal ik u , in ’t eind’ , mijn’ zielangst openbaren f

Het zijn die bliksems niet die mijn gemoed vervareu -

r

Die nare toestel van een hetnelsche oppermacht

,

Noch ’t spook, door ’t wuft gemeen zich in den geest gebntgt.

Hoe ! zou het hoofd der goón ,
te hoog om zich te kwellen.

Ooit zo veel aanbelang in ’t menschlijk leven stellen ,

Dat zijne diepe rust gekrenkt wierde of gestoord -
•

Om ’t jammren van een volk , of om een’ koningsmoord ?

Neen. Hamlet is de bron vnn al mijne ongenuchcen:

Hij , bijna afgeleefd , ontroert me
,
en doet mij zuchten.

Waar of die smart , die rouw hem door veroorzaakt word?

Waarom tot heden toe zijn kroning opgeschort ?

Word hij door lie/de of haat
,
door hoop of vrees gedreven?.

Zo hij van verre uit wraak eens toeleide op mijn leven ! . . .

Waar spruit die kwijning uit die hem de ziel verscheurt ?

Hebt gij noch niets , mijn vrind
,
van zijn geheim bespeurd?

Wat of hem wederhoud het iemant te openbaren.

POLONIUS.
Geen ster Hing buiten hem klan dit geheim verklaren.

Doch , zo ’k mij niet bedrieg , spruit Hamlets hartzeer niet

Uit de enkle kwelling van een viugtig zielverdriet.

Hij is onpeilbaar, maar gevoelig voor de smarte.

’t Uitwendig koel gelaat verbergt een brandeud harte.

,Daar blijft zijn doelwit
,
steeds voor ieder onbekend ,

En zorgelijk beraamd , voor altoos ingeprent,
,

Ik zag hem , meer dan ééns
, in ’t hevig zielbezwaren,.

Op schoone Ophelia met stervende oogen staren ,

Of , spiaakloos , zijn gezigt
,
verdonkerd door geween.

Tea
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TREURSPEL. ïj

Ten hoogen hemel slaan , zelfs uren achtereen.

Dus kon ik klaar genoeg , uit al die sombre trekken ,

’t Ontzettend blijk van een verwoede drift ontdekken.

Bedrieg u niet ; een hem gelijk in aart
,
gewis

,

Verzoent zich niet , ten zij hij eerst gewroken is

,

Daarbij , zo ik te recht ’s volks neiging op kon sporen
,

Mogt Hamlet veel te sterk het wuft gemeen bekoren.

„ Gelukkige onderdaan
, (dus riep het uit om strijd ,)

„ Die onder zulk een vorst zij levensdagen slijt!

„ Hij is der. vromen goed , en doet den bozen beven.

„ In hem waant ieder noch zijn’ vader te zien leven." ,->•*-.

Men voere dan met spoed onze onderneming uit.

De traagheid is vooral gevaarlijkst na ’t besluit. ,,,,,

’k Vlieg om den krygsmoed in mijn vrinden op te wekken^, ,,

Als ’t oogenblik verschijnt waarin we ons werk voltrekken ,
^

Denk dan met mij, getroost om alles te ondergaan »

Dat de uitslag ons alleen rechtvaardigt in ’t bestaan.

CLAÜDIÜS.
Ik hoor gerucht. Men komt. Laat mij alleen. Wat reden

Of thans de koningin naar deze zaal doet treden ?

Blijf hier nabij , mijn vrind. U word terstond vertrouwd

De ware reden van ons beider onderhoud.

TWEEDE T O O N E E L.

GEERTRÜ1DE, CLAUD1US.

CIAÜDIUS.

Zie hier den dag, vorstin ! waarop , van dwang ontslagen,

lk
, meevier vrij ,

mijn liefde u nedrig op moog’ dragen.
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»4 n A M L E T,

Ik weet dat gij met roem , na 't sterven van den vorst

.

Het gantsche rijk alleen op uwe schoudren torscht.

Gedurende de vreé hield ge ons
,
door tedre zorgen ,

De zwakheid van een’ zoon, schier uitgeleerd , verborgen.

Dan ’t oorlogsvuur ontvlamt
, en dreigt ons gruwzaam straf;

De krijgsknecht eischt een hoofd
, de keuz’ hangt van u af.

Zo ik eene eer bedoel die gij me toe kunt wijzen. ‘ ,•

Gij kunt door d’ echt die eer tot hooger top doen rijzen;

En alles is gereed tot de’achtbre plegtigheid ,

Zo evenwel de hoop mijn wenschen niet misleid.

GEERTR UI DE.

Ik had verwacht van u
,

in deze omstandigheden ,

...Wat minder drift
,
mijnheer, wat meerder kracht van reden.

•.Moe ! zou een dwaze gloed
,
daar alles klaagt en steent

,

r r*

' r rDaat ’t volk den droeven val van zijnen vorst beweent

,

Wiens asch
,
pas voor ons oog in de enge bus gesloten ,

De rust van ’t grafgewelf noch naauwlijks heeft genooten.

Op onbescheiden wijz’ , tot ergernis en smaad

Des onderdaans , de smart trotseeren van deez’ staat?

Bedenk aan wat gevaar deze ecl)t ons bloot kan stellen !

De slag ,
die u vernielt ,

kan mij ook nedervellen

,

Laat ons ’t vermoeden van een volk, dat wantrouw voed ,

ÏSjict wettigen ,
mijnheer, door een’ te grooten spoed.

CLAUOIUS.

Hoe! voegt het ons, vorstin# voor ’t laag gemeen tê bukken?

Of waant ge uw daden zijn berisping ooit te ontrukken
,

Die eindeloos ’t bedrijf der vorsten na wil gaan ?

Eén woord slechts uit uw’ jnond doet hen belemmerd staan.
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T R E U R. S P E L. 15

Wij , tot den hoogsten rang , door ’t gunstig lot verheven

,

Zijn min afhangklijk van de wet , hen voorgeschreven

:

’t Belang des staats alléén ,
geheiligd door het recht

,

Bepaalt het oogenblik van een’ doorluchten echt.

Tracht door geen uitvlugt meer mijn minnend hart te prangen.

Ik heb , tot onderpand van trouw, uw woord ontfangen.

Hierop vestte ik mijn hoop en mijn geluk alleen t

Spreek vrij : zult gij dit woord verzaken ?

CEERTRUIDE.
Neen

, ó neen !

’k Zie klaar , mijnheer ,
de tijd van veinzen is verstreken.

’k Zal met u , onbeschroomd en zonder omweg
, spreken.

Gij weet op welk een’ prijs mij uw bezit moest staan. .

.

Het feit is al te groot , om ooit ons brein te ontgaan 1

Gedurig komt mijn ziel die euveldaad te binnen

:

Het gruwzaamst nachtgezigt beangstigt mij de zinnen.

Waan niet
,
schoon op mijn beurt , door dwaze min verleid

,

Dat noch mijn hart zich met uwe echtverbindtnis vleit.

Laat ons het denkbeeld van die snoode vlam vergeten.

Wij zijn misdadig ; kom ! ’t berouw kalme ons geweten

!

Ach 1 onderwerpen we ons
,
geloof mij , ’t is noch tijd

,

Aan dien gewijden schrik en zijn verdiend verwijt.

De stem die tot ons spreekt is onzen e< rbied waardig.

Ik beef, ’k draag roem daarop. De hemel is rechtvaardig;

Hij heeft, ofschoon hij ons de wet in handen gaf,

De wroeging in ons hart gewapend te onzer straf.

CLAUDIUS.
Zo , ondanks de ijslijkheén , die u tot siddring strekken

,

Ik
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HAMLET,iC

lk mijn gevoelen u vrijmoedig moge ontdekken

,

Zal ’t misdrijf, ’t welk ons noch met wroeging treft en pijn.

Zo gij dien tijd herroept , ons min verschriklijk zijn.

Vorstin , gedenk den hoon waarmede ik wierd beladen ;

Het streng en bitsch onthaal voor al mijne oorlogsdaden.

Waarmede heeft de vorst mijn’ krijgsdeugd ooit beloond ?

Ik beefde dat hij mij , met lauwerblaén bekroond

,

Wanneer hem mijne vuist de zegepraal verschafte

,

Daar ik den staat behield , om mijne glori strafte.

Reeds had zijne achterdocht op ons haar gif verspreid ;

Reeds had hij in ’t geheim den slag ons toebercid.

Wie weet of niet zijn woede
, in t grimmig hart ontstoken

,

En telkens meer verhit ,
zich had op u gewroken '

Gij vreesde ’t duizendwerf. Van alle rust ontbloot

,

Wreedaartig
,

en. .

.

GEERTRUI D E.

f
Hou op. Hij was mijn echtgenoot.

’t Is billijk dat wij hem voor ’t minst zijn glori laten.

Wat zou dit bitsch verwijt aan zijne schim mij baten ?

Niets , niets verschoont mij van den moord van een’ gemaal.

Het siddren voegt ons eerdrfn zulk een schnmpre taal.

Verblindde mij de min , t berouw verlicht mijne oogen.

De band des echts houdt kracht in weérwil van mijn pogen !

Ik had terstond , toen ik zijn dagen heb verkort

,

Zo hij herleven mogt , mij zelve in ’t graf gestort.

Geloof me, ik ben een vroujv , en ’t onversaagstc harte

,

Zo ’t slechts ’t geweld voorzag van al die boezemstnarte,

Waar zuili een gruweldaad haar.éénmaal op moest staan,

Zon
.w * •

i
* *

•»
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TREURSPEL. 17

Zou siddreo voor zichzelf, ojv’t punt van toe te slaan,

ïk heb u ongeveinsd mijn gantsche ziel ontwikkeld

,

Van scbuldbezef vervuld , door wroeging aangeprikkeld

;

Zie daar mijn’ toestand dan. Zo gij mij beven ziet.

Mijne onstandvastigheid verraad u echter niet.

De blinde staatzucht kon mijn zinneb nooit beheeren.

Indien ik had gedorst naar ’t onbepaald regeeren

,

Wie had mij dan belet om de oppermagt en kroon

,

Zo ras ik ’t had gewild , te ontrukken aan miin’ zoon ?

Licht zoude eeneandre vrouw, door trotscher^est gedreven,

De grenzen van haar rijk een* wijder omtrek geven ;

Licht zocht zij in den roem van gloririjke daén

,

Door ’t Noorden toegejuicht, van wroeging zich te ontslaan.

11c durf deze overmaat van glori niet verwachten : ,

11c ken mijn zwak te wel ; en ’t strijd met mijn gedachten

,

Dat als de godheid dreigt , de wierook van een’ mensch

De bliksem harer wraak verdooft naar onzen wensch.

Ik heb maar een ontwerp , wiens uitstel mij zou kwellen

,

Dat is : mijn’ zoon terstond in ’t hoog bewint te stellen

;

Hem eindelijk te omslaan van al zijn zielverdriet

;

Te waken over hem , en ’t volk dat hij gebied

;

De knaging die ik lij’ gedurig aan te kweeken

;

Natuur niet vruchtloos meer in ’t moederhart doen spreken;

U boven alles te beklagen. Oordeel dan

Of ooit de band des echts ons saam verbinden kan

!

*k Weet , misvertrouwen heerscht altoos bij eedgenooten.

’k Haat hunne omzigtigheên die de achterdocht vergrooten

;

En tracht
,
op deze plaats , in mijne angstvailigheén,

B Niet
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ï8 H AV M L' E . T,
*

Niet meert>evreesd te zijn dan voor de go6n alleen,

GLAUDIUS.
Verr' dat ik dit berouw wil uit uw hart verdrijven

,

Prijs ik ai grootsch besluit en wensch het zelfs te stijven.

Maar is ’t nu tijd , vorstin, dat ge aan de kroning denkt

Van cenen zoon wiens geest door hartzeer is gekrenkt ?

Kan hij in dezen staat naar eiseh zijn’ pligt betrachten ?

Wie zal hem vreezen ? ufie hem op den troon zelfs achten?

En zo het volk eens mogt tot oproer overslaan

,

In weérwil ffan ’t gezag . .

.

GEERTRÜIDE.
Wie zou zulks onderstaan ?

Gij , naast den troon geplaatst, als zuil des staats verheven.

Zult van getrouwheid elk het treffendst voorbeeld geven;

Of zo al de onderdaan mogt wanklen in zijn trouw,

’k Weet langs war weg ik- best zijn’ trots vemedren zou.

CLAUDICS.
. Maar eindlijk. . . .

G EERTRÜIDE.
« ’t Is genoeg. Ik zal ,

ik moet hem kronen.

Mijn zoon zal zich welhaast voor ons als vorst vertoonen.

Ach ! mogt de gunst dergoón , doorgronders van mijn hart.

Hem eindelijk eens ontslaan van al zijn boezemsmart!

Deed ik, door’t gruwzaamst feit, weleer zijn’ vader sneven,

*i Berouw zai hem voor ’t minst een moeder wedergeven,

. Een wacht verschijnt. .

' ^Zeg,aan Polonius
, dat hij met allen spoed

Op deze plaat* verschijn’; dat ik hem spreken moet.

Vertrek. «

* Tm-

Digitized by Google



t

* TREUR SPEL .

'

Tegen Claudius,

En gij
,
mijnheer

,
gij kunt wellicht bezeffen

,

Hoe veel de glans der kroon mijn zinnen weet te treffen.

DE R D E T O O N E E L.

GEERTRUIDE, CLAUDIUS, POLONIUS.

geertruide, vervolgende.

Treed toe , Polonius. Ik wil noch dezen dag

Mijn’ zoon den afstand doen van ’t opperste gézag.

Dat alles vaardig zij om plegtig hem te kronen.

, Tegen Claudius.

En gij , dien ik verzoek dit feest zelfbij te wonen

,

Denk niet, mijnheer, dat ik, door deze plegtighedn

,

Uwe oogen kwetsen wil
, of u vemedren ; neen.

kWeetdatons misdrijf sproot slechts uit een minnend harte,

’ndien mijn zoon bezwijkt door overwigt van smarte,

3an bukke ik voor uw wet; maar thans zijt ge onderdaan :

Iet voegt u onder zijn gehoorzaamheid te staan.

'oon mij uw’ wroeging door getrouwheid aan uw’ koning
,

‘,n wacht van deze deugd de schoonste zelfbelooniug.

lij , die en-’t godendom cn zijnen koning vreest

,

erwerft hun dierbre gunst bntwijfelbaar het meest,

en laat’ me alleen.

PIERDE T O O N E E I.
< • * ;

» ' •

g e e r t r u i d e , alleen .

Verlicht in ’t einde door de reden
,

B 2 Zal
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Zal ik tot heil mijns zoons thans al mijn vlijt besteden.

Ach ! had ik nimmer deez* verheven pligt verzaakt

;

Nooit in een’ andren gloed dan dezen gloed geblaakt;

Had mijue tederheid hem steeds in acht genomen. . .

.

V IJ F D E T O O JV E E L.

CEE R T RUI DE , ELVIRE.

E L V I R E.

Vorstin , Norce$tes is hier ijlings aangekomen.

Men weet hoe teér hij met den prins in vriendschap leeft,

Hoe hij zich sints zijn jeugd aan hem verbonden heeft,

,

En ’t recht geheel verdient van ’s prinsen toevertrouwen.

Licht dat hij aan zijn’ vrind in ’t heimlijk zal ontvouwen

Uit welk een bittre bron zijn wreede kwelling spruit.

Licht word door zijne zorg den loop daarvan gestuit.

GEERT RUIDE.
Liet hij zich bij mijn’ zoon alreede hofwaart leiden?

E L V I R È.

Men deed hem, uit ontzag
, tot op deez’ stond verbeiden.

Het schijnt als of de prins elks bijzijn tracht te ontvlien.

Ach 1 mogt men ras het eind’ van zijne kwelling zien 1

HEERTRUIDE,
Elvire , een straal van hoop schijnt aan mijn oog te dagen.

Mijn zoon bemint Norcest’ : gaan wij zijn’ bijstand vragen.

Gelukkig zo mijn ziel , door hulp van zijnen vrind

,

De boezemkwaal ontdekt die zijne jeugd verslind.

Eindt van het eerste bedrijf.

TWEE
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TWEEDE BEDRIJF.
EERSTE T O O JSf E E L.

geertruide, elvire,

EL VI RE. •

Bedwing u langer niet} wil eindlijk u verklaren.

Hebt gij geheimen, die gij schroomt mij te openbaren?
Vergun mij.

. GEERT RUIDE*.
' Ach! laat af*

ELVIRï,

Bedenk dat gij, vorstin!

Deez’ dag verschijnen moet vöor *t oog van ’t hofgezin.

De toebereidsels , die ons in verwachting houén. .

.

GEERTRUIDE,
belaas 1 met welk een oog zou ik dat feest aanschouwen ?

Dit felbestreden hart , met mijnen zoon begaan

,

kVierd nimmer door zo wreed eene yzing aangedaan.

Door welke ontsteltenis voel ik mij heden prangen ?

•

‘ elvire.
Die doodsebe ontroering heeft uw ziel al meer bevangen.

,
GEERTRUI?*,

loe ! hebt gij dit bespeurd ? Waaruit? Verklaar u: spreek!

ELVIRE,
ich ! dat dit slechts aan mij en aan geen andren bleek’.

GEERTRUIDE.
Vat zeidc ik ? waarde Elvire ! of wat heb ik bedreven?

B 3 E L-
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,

ELVIRE.
Moet ik van dit geheim

,
Relaas u oopning geven ?

CEERTRUIDE.
p

Hou mij niet langer op. Spreek !

ELVIRE.
Heeft ti ziel

,
vorstin

!

Nooit gruweldaad gesmeed met voorbedachten zin?

CEERTRUIDE.
Ach ! ik moet eindlijk aan die twijfling mij onttrekken.

Spreek op: ’t is meer dan tijd.
,

ELVIRE.

,
’t Zal u tot siddring strekken.

CEERTRUIDE.
Dit zij ZO.

ELVIRE.
Eischt gij ’t dan?

,
CEERTRUIDE.

Gehoorzaam. Volg mijn’ last.

ELVIRE.
Toen een te vroege dood den koning had verrast

,

fiegeerde.gij , vorstin ,
elks aangezigt ontweken

,

Uw diep verkropte smart in ’t heimlijk aan tc kweeken.

De vrees voor de eerste kracht dier hartstocht deed mij aan

:

In dat verschriklijk uur durfde ik u gadeslaan.

Wat zeg ik
, goede goön ! In tranen

,
vol ontroering

,

Waart gij geheel ten propije aan drift op driftvervoering.

Uw geest scheen afgemat door knagend zielverwijt

;

Gij riept den dood tot hulp al schreeuwende in dien strijd :

Gij spraakt , durfde ik itjiju’ vorst
,
mijn’ meester. .

.

GEER.

m
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CEÏRTRUIDE.
’k Heb gesprokeu !

ELVIllE.

ontroert
, gij siddert ! door wat angst voelt ge u bestoken.*

*
"x %

CEERTRÜIBE.
sterf.

ELV1RE.
Wat zeide iK? ach!

GEERT R V IDE.

Ga heen ! .

.

’t is reeds volbragt

!

ELVIRE.

j zijt het dan wier hand . .

.

CEERTRUIDE,
Uw’ koning heeft geslacht.

ELVIRE. '

ij ! uw’ gemaal ! 6 Goón !

CEERTRUIDE.
Sta af! best mij ontvloden :

ntvyijk mijn moordend oog
,
mijn adem mogt u dooden

:

lugt,zegik.

' ELVIRE.
i

ó Verraad ! verfoeilijk hofgezin !

7at monster dreef u tot die gruweldaad ?

CEERTRUIDE.
De min.

Ioor , en mogt thans , nu ik ’t geheim niet meer kan smeoren,

dijn gantschc kunne, ó go&n dezelfde rede lioorcn !

;k zal niet zeggen dat eene onweérstaanbre magt

Mij eindlijk tot het doen van zulk een gruwel bragt.

B 4 .
'o
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24 - HAMLET,
Zo snood eene ukvlugt zou mij met meer smart beladen

:

Het menschlijk hart is niet gevormd tot euveldaden.

Men keere tot zichzelv’ , zo ras men schuldig word

,

En ’t vonnis van ons hart doet nooit het recht te kort.

Gij zaagt me in vroeger tijd in reiner liefde blaken ,

Toen ik ’t genoegen van een’ eedlen echt mogt smaken.

Ach ! ware Ik Claudius , sincs hij mijn oog geviel

,

Ontvloden ! Hij alleen was meester van mijn ziel.

Naauw’ was zijne ongenade aan ’t hofgezin gebleken

,

Of ik , door spijt vervoerd , ben van mijn’ pligt geweken.

’k Beklaagde Claudius ; ik prees zijn grimmigheid ;
'

’k Zag fn ’t verfoeijen van mijn* echtgenoot geen feit.

Zal dan de vorst; zeide ik, alleen uit wreed vermoeden

,

In weênvil van mijn zucht,op hem dien ’k min zelf woeden?

Tot stuiting van dien slag dacht me alles vrij , hoe stout.

In ’t tijdstip dat de vorst
,
aan mijne zorg betrouwd

,

Gebruik maakte , ais gewoon, van die goeddoende dranken.

Wier heilzaam voordeel wij de heelkuust mogen danken

,

Wrong snoode Claudius , voor ’t gruwzaamst feit bestand

,

Een’ beker met vergif in mijn bestorven hand.

Ik trad tot mijn’ gemaal , de schrik kwam me aangevlogen ;

Nochtans verbergde ik dien een wijl tijds voor zijne oogen.

Naar ’t zij , dat , voor het laatst hem ziende , ’t medelij*

Als noch de stem verhief in ’t binnenste van mij

,

Of, dat die snoode moord, dien ik stond uit te voeren

,

Natuur , ondanks mijzelve , in ’t heimelijk deed ontroeren.

Vergeefs riep ik mijn’ moed terug in dezen strijd =

Mijn bloed verstijfde In ’t hart ; dc reden raakte ik kwijt.

On-
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Onmagtig ’t gruwzaam feit te plegen of te ontdekken

Plaatste ik het gif naast hem, die ’t offer moest verstrekken.

En vlood. Straks wkrd mijn ziel door’t naberouw verlicht:

Ik schetste mijn’ gemaal mij stervend voor ’t gezigt.

’t Gebruik der reden , mij tot mijne straf hergeven

;

Deed mijn gevloekt bestaan me in kracht voor de oogen

zweeven

,

Toen , vreezend’ dat de vorst , op geen verraad bedacht , ,

Zichzelv’ door ’t doodlijk gif alreeds had omgebragt

,

Keerde ik tot hem terug. Ik vloog , door angst gedreven ,

Ter plenging van ’t venijn , ter redding van zijn leven

;

Of anderzins , natuur en goón ter offerhand’

,

Het gif te zwelgen in mijn eigen ingewand.

Ik nader ; ’t godendom , om mij met wee te drukken

,

Had reeds mijn euveldaad ten vollen doen gelukken

;

Opdat mijn wroegend hart de vrucht van ’t naberouw.

Door hen in mij verwekt , geheellijk derven zou.

ELV1RH.
3 Hemel!

t/ " CEERTRUIDE.
*k Vlood, met schrik, gefolterd door mijn smarte

;

k Verdreef mijn hofgevolg
, verveelend aan mijn harte ,

;n waande in eenzaamheid , daar de angst mij overwon

,

•at ‘ik den teugel aan mijn hartstocht vieren kon

:

lijn tranenvloed, mijn taal, ontdekte u de oorzaak nader.

.

Verlaat mij op uw woord en op uw trouw te gader.

Moet blozen voor uw oog om mijn te gruwzaam feit

,

aar onderga die straf thans met gelatenheid

,

'laas ! sints ’t oogcnbïik dat ik den voist'dced sneven. _ „

B 5 Zag
‘
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Zag ik den doodschen kelk staig voor mijne oogen zweeven.

Elvjre, ach ! wat geluk hope ik noch in deez’ staat

,

Wanneer mijn dierbre zoon voor mijn gezigt vergaat ?

Natuur, die ik verzaakte , om mij op ’t strengst te straffen.

Wil in mijn eigen hart zichzelve wraak verschaffen.

Beroofd van gade en zoon , blijft mijn’ rampzaalgen echt

Niets ovrig, dan de schrik aan koningsmoord gehecht.

E L V I R E.

Die zoon leeft heden noch. Met voegt u na te sporen

Het wreed geheim , waaruit zijn smarten zijn geboren.

Van dees gerechte zorg kan niets uw hart ontslaan.

»Ik denk niet ,
daar gij staat een huwlijk aan te gaan'

Met Claudius. .

.

GEERTRU.IDE.
Met hem ! hij mijne hand verwerven ?

Eer moet voor mij de zon haar’ heldren luister derven

,

Eer ooit door Hijmcns hand een trouwknoop word gewrocht

Voor twee elendigen , door gruwlen saam verknocht! *
.

Het geen me inwendig streelt, hoezeer mijne onrust groeije,

Is , dat ik voel voor ’t minst hoe sterk ik mij verfoeije.

Ik wilde meer dan ééns , in ’t hevigst mijner smart.

Ontdekken aan elk mensch de wroeging van mijn hart.

Mij dacht door ’t naarst geheim vrijmoedig te openbaren

,

Dat ik des hemels toorn misschien zou doen bedaren.

Ach ! zo de goön der wraak , wier hulp mij is ontroofd

,

Sints dat noodlottig uur, ’t eens muntten op mijn hoofd 1

Indien zij door de hand des zoons de moedef straften

,

Eu de aarde een voorbeeidvan gerechte wraakverschaften !

Hoe

!
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7

ie ! zou ik vreezen dat mijn eigen bloed ,. mijn zoon

,

chzelven tegen mij zou waapnen ! groote goón

!

%

aar, wreederwaarom mort ge? ofwatdurftgijdoenhooren?

:stond gij niet natuur het eerst in ’t hart te sraooren ?

:eft niet uw razernij uw’ gade in ’t graf gescheurd?

ees nu uw’ zoon , rarapzaalge ! en sidder op uw beurt

!

•
.
" ELVIRE.

’s hemels naam , vorstin, verban dit angstig schroomen...

sschien ontdekt gij ras... Maar ’k zie Norcestes komen.

TWEEDE T O O N E E L.

GEERTRUIDE, NORCESTES, ELVIRE.

g e e n t r u i d e, naar Norcestes toetredende.

jnheer, een moeder neemt haar toevlugt tot uw deugd,

laas , de rouw verteert mijn’ zoon in ’t prilst der jeugd,

h ! tracht de reednen toch te ontdekken van zijn smarte!

u , op uwe zorg verlaat zich heel mijn harte !

:ht dat hij in ’t geheim , de vriendschap ten gevall’

,

ïeen hij voor ons verbergt aan u -ontdekken zal.

mijne wederkomst verneem ik d’ uitslag Aader.

t geld mijn’ zoon , ’t geld mij*, het gansche rijk te gader y

bovenal uw’ vriend. — Van u , van u alleen

ïgt thans mijn leven af, en al mijn heil metéén.

NORCESTES.
ga hem zien , vorstin , en zal met ernst de pligtcn

i een’ getrouwen vriend en onderdaan verrichten.

Gcsrtruide en Eivire vertrekken.

D E R-
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*

DERDE T O O N E E L.

NORCESTES, VOLTIMAND.'

VOLTIMAND. *

Ach ! treed niet toe , mijnheer , vermits de prins ,
verwoed,

Door ’t ijssclijkst geschreeuw dit hof weêrgalmen doet.

Zijn driften zijn noch nooit tot zulk een’ top gestegen

:

liet is als of de god der wraak hem ,
allerwegen

,

Om eenig gruwzaam feit vervolgt en plaagt met kracht.

In welk een doodschen angst zag ik hem deze nacht

!

Mijn hand Weérhield den prins, toen hij al kermend vlugtte.

Hij dwaalde in ’t duister om , en beefde en schreeuwde en

Ik vrees dat hij
, in dit elendig ongeval ,

(zuchtte.

Zelfs zijnen besten vriend niet onderscheiden zal.

NORCESTES.
liet zij hoe ’t will’, sta toe. .

.

VIERDE T O O N E E L.

HAMLET, NORCESTES. VOLTIMAND.

hamlet, van achter de schermen.

Vlugt
, gruwzaam spook , dujk neder:

Verberg in ’t hart der aarde uw ijslijk aanzifn weder i

voLTiMAND, tegen Norcestes.

Gij hoort het

hamlet, vol drift opkomende , en als vervolgd

wordende door een spook.

Hoe ! gc aanschouwt het vreeslijk monster niet?

•
,

Het
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et zweeft mij boven ’t hoofd!,, het volgt mij waar ik vlied!

Bezwijk.

Hij valt in een' leuningstoel neder.

NORCESTES.
Ach

!
prins , keer uit die dwaling uwer zinnen ï

ntsluit uw oog , en breng Norcestes u te binnen

,

ie zich uit vrindschap thans aan uwe zij’ bevind.

HAMLET.
He? gij?.. Norcestes! ach! zijt gij ’t mijn boezemvrind

!

errukkend oogenblik ! . . hoe kan me uw bijzijn streden !

NORCESTES.
t tracht , zoo ’t mooglijk is uw boezemsmart te lieelen

,

intdek me uw wreed verdriet. Ach! prins, indien mijn hart

oit deelde in uw geheim
, uw traanen en uw smart

,

idien gij u als noch durft op mijn zorg betrouwen

,

/il mij dan de oorzaak van uw’ zwaren angst ontvouwen.

HAMLET. »

'ertrek. Laat ons alleen.

,
Foltimand vertrekt.

,
, ,

V IJ F D E T O O N E E L.

HAMLET,' NORCESTES,

HAMLET,
* *

Hoe bestaan u verklaard

len vreesselijk geheim , dat noch mij siddring baart?

Goóni

NORCESTES.
Laat dit geheim niet in uw’ boezem sterven.

Of

•
,

• .

'
*

ii

i
: *
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jo HAMLET,
•Of zoude ik ’t recht voortnan op uw vertrouwen derven ?

Welk een droefgeestigheid in ’t blocijendst uwer jeugd

Bereid u ’t spoor ten grave? ontrukt u al uw vreugd ?

Gy leefde zo vernoegd eer dat uw vader sneefde.

HAMLET*.
• /

Och ! of die droeve vorst tot op dit uur noch leefde I

NORCESTES.

De tijd ,
die ’t grievendst leed bedaren doet , mijn prins l

Zal u die in het eind’ niet troosten ?

HAMLET. ’

Neen
,
geenszins.

NORCESTES.
H

Ik schat de droefheid hoog die we om natuur doen blijken.

Voor de inspraak van het bloed moet ieder inspraak wijken.

Maar gij voldeed alreeds genoeg aan dezen pligt;

Vergun derhalve. . .

'HAMLET.
ó Neen. Nooit word mijn rouw' verlicht.

Met welk een tederheid , met hoe veel zorg te gnder,

Wierd mijne jeugd gevormd door dien rampznalgen vader!

Kon ik vermoeden , dat het noodlot, gruwzaam straf,

Zo schielijk tot mijn smart hem domplén zoude in ’t graf!

Helaas! hij leeft niet mper! en ach! het volk, vermeten,

Vergaêrde naauw’ zijne asch of ’t heeft zijn’ vorst vergeten!

Zijn nagedngtenis verdwijnt hoe Jangs hoe meer t

Mijn hof, het rouwen moé , keert tot den wellust wéér;

En ik, daar niets mijn smart kan stillen of bedaren ,

Blijf noch op ’t voetspoor van mijn’ droeven vader staren ;

Ea
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lees op eiken wand van *t haatiijkhof, alom

,

tmensehten last bij last van ’t grimmig godendom.

NORCESTES.
it diep geheim ligt in dien last toch opgesloten ? *

uit die bron veellicht al uw verdriet gesproten t

rklaar u eindlijk
, prins.

*
. .. i •

HAMLET.
Wacht u , dat ge ooit dit hart

schtildigt als gedrukt door ingébeelde smart,

zag
,
tot tweewerf toe-; mijn’ vader in dees zalen

,

>odsch bleek
, verwilderd ,

en al kermend angstig dwalen;

et blakende van toorn met opgeheven hand

,

aar bitter weenende en door diepen rouw vermand.

Mijn zoon, (dus sprak hij me aan) ik kome aan u ontdekken.

Wiens bloed gij plengen moet om ’t mijn’ ten zoen te

strekken. .

Men waant dat een te wreede, een doodsche kwaal mij trof;

(^Dus worden de cuveldaén bewimpeld aan het hof.)

Uwmoeder, ja, mijn zoon
,
uw trouvveloozc moeder.

Bood zélf me een’ gifdrank aan: wat vrouw was ooit ver-

woeder

!

De ontmenschte Claudius , die ’t gruwelstuk besloot

,

Is en de ontwerper en volvoerer van mijn dood.

Wretk mij
, wreek de pppermagt. Gij moet hen niet ver-

schoouen.

Vrees niet natuur door een gerechte straf te honen:

Pleng
, zonder onderscheid, hnn beider bloed, mijn zoon;

Wacht alle hulp daartoe van mij ea van de godn.”

Ver*

'
ti
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Verschrikt en roereloos , wilde ik , maar kon niet spreken

,

Vervuld van de ijslijkheén van ’s afgronds duistre streken ,

In ’t eind’ zeide ik
: „ Ontdek me uw lot ; welk een tafreel

„ Vertoont zich aan ons oog in ’t nieuwe waerelddeel?

„ Bestaat der góden lust , beschermers onzer dagen

,

„ Dan namaals om den mensch met eindloos wee te plagen?”

„ Ach ! ondervraag mij niet
:
(dus gaf hij mij bescheid :)

w Die groote les van ’t graf, ’t geheim van de eeuwigheid ,

„ Blijv’ voor den dwazen mensch verborgen in zijn leven.

„ Een koning moet, vooral, voor ’s hemels vierschaar beven:

„ Wierd mij dit Onderhoud vergund , waarvoor ik gruw’

!

„ De bleekheid mijns gelaats ging over op het uw’.

„ Wij zouden aarzlen om den scepter aan te roeren

,

„ Indien wij wisten tot wat prijs we een’ scepter voeren.

„ Men voelt , in ’t hoog bewint
, ’t gewigt niet van den staf

f

„ Maar, ach ! hoe drukt den kroon wanneer men daalt in ’c

Dus sprak hij , en verdween. (graf!”

NORCESTES.
Dit onderhoud , me{ reden 9

’k Beken ’t ,
ontroerde uw ziel. .

.

HAMLET.
Hoor noch meer ijslijkheden.

Waan niet dat
, zonder strijd , tot dees geduchte straf

Mijne afgepijnde ziel zich daadlijk overgaf.

Ik wederstond hem lang. Hij , wien we aanbiddend prijzen.

Weet , of ik ,
zonder schrik , mijn moeder dorst verwijzen.

Gedurig vond dit hart vermaak om ’t gruwzaam feit

Te ontkennen aan de goó.n , uit mededoogenheid.

Maar
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nr eindlijk deze nacht kwam ’t spook mij wéér te voren

schriklijker dan ooit
,
en liet dees taal mij hooren:

ijc ge ongevoelig, zoon? begeeft gij o ter rust (bluscht?

er ge in mijn’ moorders bloed der góden gramschap

a , neem een’ wraakdolk, neem mijn lijkbus : ijdle tranen

ijn niet in staat u ’t spoor tot vaderwraak te banen ;

uitruk de bus aan ’t graf: vlieg , mij ten zoen , vol moed

:

ia toe ; en breng daarna
,
noch rookende van bloed

,

>e bus in ’t graf terug.”
*'

NORCESTES. ^

Goón ! wat bevel

!

HAMLET.

Bezweken

tor schrik
,
bleef ik een wijl gevoelloos ; zonder spreken.

iar eindlijk ,
toen mijn geest allengskens wierd bedaard,

b ik , door ’t bangst geschrei . dit gantsche hof vervaard,

dwaalde al bevende en met waggelende treden

’c duister : ’t aklig spook vervolgde alom mijn schreden,

e schim
,
die euveldaén , die reednen vol van schrik

,

nroeren mijne ziel tot in dit oogenblik.

NORCESTES.

ie ! zou dit zwak bewijs zo verre uw ziel verwinnen

,

’eellicht het werk alleen van uw verdoolde zinnen ,)

at door uw hand een’ prins... een’ moeder wierd geslacht,?

H A MEET.

Ilad dan mijn’ vaders wraak en die der goón volbragt.

C ,
, n o R-

/

i.
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fJM HAMLET
NORCESTES.

Zo dat ’Opholia , wier deugden u bekoorden

^Haar’ vader
, voor haar oog, m ’t kort zal zien vermoorden 7

<Gij zucht

!

HAMLET.
Ik , beef, en durf niet onderzoeken

,
vrind

,

Aan wat barbaarsche kcuz’ mijnpligt me in ’t eind verbind.

Ik tracht mijn wanklend hart , al siddrend’
, moed te geven:

Het mededoog'en doet mij voor het moorden beven.

Indien ik Claudius, dat heilloos monster, straf.

Stort ik Ophelia met eigen hand in ’t graf

;

’k Wring haar een’ dolk jn ’t hart..Zo dat mijn arm, te vreezen

Vobr air wat mij bemint
,
verderfelijk zal wezen.

Jk zou mijn moeder dan , omarmende mijn knién.

Met tranen in het oog voor mij gebogen zien

,

En hooren klagen : „ Zoon ,
herken mij als te voren :

„ Ach ! spaar voor ’t minst het bloed waaruit.gij zijt geboren;

„ Den schoot die u gebaard
,
de borst die u gevoed . .

I

En ik , ik zelf zou dan zo heilloos als verwoed . .

.

Maar gij misleid me, ó goón! uw \vetten, steeds rechtvaardig.

Geboden nimmer mij een offer zo doemwaardig.

Zon ik volvoerer zijn van zulk een wreed besluit ?

Neen ! * . . kiest eene andre hand of andere offers uit.

Ik wil mijn’ vaders wraak op een’ barbaar voltrekken

;

:Maar ’t moederlijke bloed zal nooit mijn hand bevlekken.

Een loos verraderheeft haar tot dien stap verleid :

Bepaalt om haar berouw , 6 goón ! uw grimmigheid !

Ach ! kat mijn tranenvloed
,
mijn kwelling u bewegen;

Of
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'.o ’k, ondanks mijzelv’, een' moedermoord moet plegen,

ik ,
om ’t gruwzaam feit en al zijn’ schrik te ontgaan

,

van uw’ wreeden last door mijnen dood ontslaan ! ^

NORCESTES.
! waarde prins

!

H A M L E T.

Ik zwiclul.. helaas' natuur! mijn vader!

NORCESTES.
i ,

onderzoeken wij dit wreed geheim liefst nader,

es in uw woeste drift , waar gij te slaafsch voor zwicht,

ge uw’ verdoolden geest niet al te spaé verlicht.

’ vaders asch mag hier een stille rust verwerven :

or met mij de oorzaak op van zijn ontijdig sterven,

niet zijn lijkbus, ’t pand, aan’t duister graf gewijd ,

: heimlijk aan zijn zerk ontrukt zijn voor een’ tijd ?

urf mij alles goeds van mijn ontwerp voorspellen,

haast zal ik dit pand in uwe handen stellen,

ks komt de koningin : waarom haar niet getoetst f

coon haar de asch van haar’ gemaal op ’t onverhoeds.. *

onverwacht gezigt zal haar gewis ontzetten,

moet naauw’ op haar oog, haar staud, haar houding letten,

schuldig hart ontroert
,
verraad zichzelve licht,

hierdoor kunt ge dan. .

*

hamlet. ’

Genoeg. Ik weet mijn pligt.

vaar ’t geheim... Men vlugte: ik zie mijn moeder kpmen:

Cs' Z E S‘

•%
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3 6 HAMLET,
ZESDE T O O N E E L.

CF.ERTRÜIDE, NORCESTES.'

,
GEERTRUIDE.

Mijn zoon ontvlied me , ó goón ! wat réén doet hem mij I

Tegen Norcestes. Ohroomen?

Gij weet zijn hartsgeheim
,
mijnheer : verberg ’t mij niet.

NORCESTES.

’k Beken het , hij ontdekte aan mij zijn zielverdriet.

GEERTKU1DE,
. t ' ' *

Waaruit ontstond zijn smart ? ik bid n , laat mij ’t hoor en.

1 norcestes.

Vergeef me; ik ben verpligt om zijn geheim te smooren.

G EERTRÜ1D E.

’k Ben moeder; achl mijnheer , spreek vrij : wat deert mijn’

NORCESTES., (zoon ?

Vorstin
,

ik kan niet.

.
IGE ERTRUIDE.

y ... .

.

J Hoe ! gij doet mij beven ! Goón

!

Norcestes ; ik begeer ’t ; geefantwoord op mijn vragen.

NORCESTES.

Ik weiger ’t u met smart ; uw rouw maakt mij verslagen :

Maar ’t voegt mij dat ik steeds mijn’ koning blijf getrouw,

liet zwijgen is mijn pligt. Vraag mij niet meer , mevrouw

!

^ E-
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•H

ZEVENDE T O O N E E L.

geertruide, alleen.

om vertoont Norcest’ die sombre wezenstrekken ?

om schroomt hij aan mij dit wreed geheim te ontdekken?

grijp het niet, maar’k beef. Een heimelijke schrik

ngt mijy en venneert mijn* angst dit oogenblik.

hoe! .

.

Ophelia

!

ACHTSTE T O O N E E L. *

GEERTRUIDE, OPHELIA.

OPHELIA.
Vorstin , ach ! wil gedoogen

k
,
geknield , mijn hart ontdekke voor uwe oogen.

GEERTRUIDE. *

laar u : spreek.

OPHELIA.
Heiaas ! Gij onderzoekt met vlijt,

ingstig zielverdriet uw’ zoon het hart doorsnijd.

GEERTRUIDE.
is u zulks bekend ?

OPHELIA.
Indien ik heb misdreven ,

ge edelmoedig mij mijn misdaad dan vergeven?

GEERTRUIDE.
nisdaad wilt gij dan dat ik in u verschoon’ ?

[Maudius..? maar spreek mij liever van mijn’ zoon.

gij ’t geheim ontdekt van zijne onlijdbre smart e ?

in bestaat het? spreek : verlicht een moeders bnice.

,
C 3

orHE.

•I
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\
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3 * HAMLET,
O P H E L I A

t
* •

Vorstin. .

,

GEERTRUIDE.
Gij zwijgt! ik eisch straks antwoord op mijn' taal.

0,1» HEL IA.

Gij kent, vorstin, het streng bevel van uw’ gemaal.

Geen sterveling mag ooit naar mijn bezitting trachten :

’k Moet, .wil ik schuldloos zijn, elk minnaar lier verachten;

En echter dwingt de prins mij tot een’ huwlijksknoop.

GEERTRUIDE.
Hoe!

,
9

OPHELIA.
Wij beminnen

, maar beminnen zonder hoop.

Wij smooren in ons hart een wederzijdsche liefde

,

Die, ondanks ’s konings last , hoe langs hoe meer ons griefde.

Maar mijne tederheid verraadde mijn gemoed.

’k Beleed den prins wat drift mijn hart te hemwaart voed.

Zijn teederheid groeide aan op ’t hooren mijner reden*

Van daar al zijn verdriet
,
al die angstvalligheden ,

Die daaglijks om zijn lot ontrustten ’t hofgezin.

Zijn wanhoop ,
al zijn druk

,
sproot enkel uit de min.

Zie daar mijn misdaad nu. Gij kunt u wraak verschaffen

,

En mijn vermetelheid door beter echtkeuz’ straffen.

Gelukkig zo mijn dood, door ’t groeijen van zijn’ druk ,

U niet een’ zoon ontroove als ik me aan hem ontrukk'

!

A GEERTRUIDE.
Neen ; leeft te saam vernoegd, ó Heuglijkste aller dagen

!

Ik zie mijn’ zoon in ’t eind’ van al zijn leed ontslagen.

Dat
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: heimlijk vuur alléén was de oorzaak van zijn «hart.

aas ! wat raensch was steeds verwhmanr van zijn hart J

Jreug mij de hevigheid dier hartstocht weer te biiiucyt.

t zijn wij deerniswaard’ wanneer wij hooploos minnen !

erlang reec*fi naar een’ echt dien ik met vreugd beschouw:

kost mij slechts één woord . .
.' Ik stem in uwe trouw,

f, min , regeer ! De goóu doen alles wél gelukken f

venschdc gouden kroon zelfs op uw hoofd te drukke»,

lieg naar Claudius. Ik sta u borg voor hem.

dees gewenschte maar’ verwerf ik licht zij» stem.

zou, hoe fel zijn smart zijn’ boezem zou verscheuren,

:h langer in den arm der eélste schoonheid treuren

!

beis mij , waarde telg ! kom. Dat dees dag
, ógoéiiT

veel aanloklijkheéu van liefde eu deugd bekreu»’.

Einde Vim het tweede fcdryf.

0 4 DER.
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40 HAMLET

,

DERDE B E D R IJ F.

EERSTE T O O N E E L.
*

' HAMLET, O P ii E L I A.

OP H E LI A.

Ja ,
prins

,
ik dorst ’t geheim van onze min ontdekken

,

Gij moogt thans schuldeloos u ’s vaders eisch onttrekken.

Uw moeder
,
die u mint

, hoorde alles uit mijn’ mond.

Ach ! waarom haar ontveinsd waaruit uw smart ontstond

,

En dat mijn hand alleen de kwalen kan genezen

,

Uit liefde ,
zonder hoop , in ’t hart versmoord

,
gerezen ?

Ach ! had gij eens gezien met welk een teederheid

Zij stemde in eemen echt , waarmee haar hart zich vleit

!

Ja ,
zo veel teedre min kon haar den geest verrukken.

Zij zelf wenscht ons de kroon op ’t jeugdig hoofd te drukken.

Maar hoe ! gij zucht, mijn prins
!
gij slaat uwe oogen neêr

!

Ben ik
,
helaas ! voor u geen rainlijk voorwerp meer?

Beschouwt gij mijn geluk met onverschillige oogen ?

HAMLET.

j.
Wanneer men’tminst verwacht, is ’t eerst ons heil vervlogen.

O P H E L I A.

, WatTioor ik ? welk een taal ! Hoe
,
prins

!
geheel ontzet

!

;
Een zwarer angst dan ooit heeft u den geest verplet!

Heeft uwe teêrheid reeds voor mij een eind’ genomen

!

HAMLET.
\ 6 Dferbre Ophelia! gij kerft mij niet volkomen,

\ Zo ge u verbeelden kunt dat ooit die vlam verkoel’

,

, Die

Digitized by Google



TREUSPEL. - 4i

c ik in ’t teederst hart voor u-alleen gevoel,

c hart zal , tot aan ’t graf, in de eigen liefde blaken.

OPHËLIA,
•h! waarom vloeit dit vocht, nws ondanks, langs uw

n waar die wanhoop , die uwe oogen mij verraén ?

' kondigt mij die schrik geen eeuwig afscheid aan ?

eld mij de rampen , die uw ziel zo gruwzaam treffen.

II AMLE T.

j
kunt de bitterheid mijns noodlots niets bezeffen.

OPIIELIA.
» dat die teedre band

, die hoogstdoorluchtige echt

,

aardoor mijn lot altoos aan ’t uwe wierd gehecht. .

.

:laas ! het was een droom!... ik heb mij zelf bedrogen.

HAMLET.
:h ! onze min was waar , al ’t ovrige ,

ijdle logen.

OPHELIA.
» dat ge , 6 wreede! uw hart gesloten houd vooï ’t mijn’?

HAMLET.
:h ! mogt het u bekend , voor u geopend zijn !

durf me ineeuwigheid de ontdekking niet vermeten,

j zult mij sterven zien
, maar nimmer de oorzaak weten.

:klaag een’ minuaar
, die met smart u wederstaat

;

e de uw-e niet kan zijn, en , zonder da,t, vergaat.

d ’t lot zulks had gewild ! . Wij
, voor clkaêr geboren. .

.

at sterfling ware op de aarde ooit grooter heil beschoren

!

clijk in jaren
,
en volmaakt gelijk in aart !. ..

: gunst des hemels maakte ons heil benijdenswaard’

!

spreek u van geen kroon noch schittrend rijksvermogen;

C 5
Neen

Digitized by Google



4*- HAMLET,
- / »

Neen, Hamlet, niet zijn staf, heeft u het hart bewogen

En evenwel. .. 0 ramp
! v .

Waarom ?

OPHEL! A.

Voleind’.
v

•HAMLET. /

’k Vermag het niet.

OPUELIA.

H A M LET.

Het graf alleen verberge mijn verdriet?

0 P H E L 1 A.

Gij haat dan ’t levenslicht ?

HAMLET.
1

’t Is meer dan tijd te sterven.

De wanhoop dringt mij u , mijn min
,
ja ’t all’ te derven.

• Geloofme, een duurzaam heil was schaars een sterflings deel,

In de onbestendigheid van ’t wereldlijk tooneel.

Wat bronnen van verdriet vergiften ons het harte !

v Nietigheid der vreugde ! ó jammerpoel van sinarte !

Helaas ! wat zoude ik doen . in zulk een heilloos oord ?

Wat sleepe ik vol van angst mijn gruwzaam noodlot voort

!

Zoude ik der menschentong dan zonder eind' mistrouwen ,

En hun verdeeldheên met gestaagen schrik aanschouwen ?

Niet één’ oprechten vrind aan mijne zijde zien ,

Om de eedie waarheid mij trouwhartig aan te biên ?

De waarheid groote Goön ! zoo hoog op. prijs te stellen ,
*

En die in eeuwigheid een koning moest verzeilen ! —
Nu oorlog , dan verdrag, doch vruchtloos aangegaan

;

Ea

i
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in lauwren , steeds geverfd met bloed van d’onderdfan ;

):idaukbren ; muiterij van snoodaarts en venaèren ;

7 rg i ften
,
taebereid door vorstenmoordenaren. .

.

tch ! daar me aan zo veel ramp de hemel overgaf,

rcke ik met volle recht den loop dier plagen af

:

Verschilt de góden niet zoo ik mijn leed verkorte ,

»f ik een’ oogwenk meer op dc aarde tranen storte.

erkwijnend , afgemat , door ’t leed , waarvoor ik buk,

’t leven
, niet de dood

,
mijn eenigst ongeluk.

O ? II E L I A.

r
at wanhoop sleept 11 mede , en wat doet gij mij hooren ?

q hebt gij dan in ’t eind' de meiyschlijkheid verloren?

elaas ! ik vleide mij . dat ik
,
na zooveel rouw

,

och e'ens de tranen van mijn’ minnaar droogen zon ;

at de echt, waarin mijn hart zijn wellust dacht te vinden,

oor’nieuwe pligten hem aan ’t leven zou v^ei^inden.

: spreek u van mijn vlam niet langer; noch van mij

;

aar is uw leven ’t mve, en staat u ’t sterven vrij?

ij zijt door staat en pligt aan ’t vaderland verbonden,

oor , hoor de s tem des volks ; zij zegt uit duizend monden

:

Ik stelde in uwe hand mijn vrijheid, en mijne eer.

Is tusschen mij en u dan geen verknochtheid meer ?

Ontzag en liefde is ons ten regel voorgeschreven

;

Maar ’t is uw pligt, voor ’t heil des onderzaats te leven.

Wat weet ge of meer dan één , in uw gebied verdrukt

,

De dagen niet hereischt
, die ge u en hem ontrukt ?

ö heeft de zwakke zijn bescherming opgedragen.

Den booswicht neêr te slaan, d'onnoozlen te onderschragenv

„Uw
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44 H A M L E T,

„Uw volk te hoeden voor een buitenlands geweld

,

„ Zie daar ’t geheiligd recht in uwe hand gesteld.

„ Voorkom den ramp des volks, die noch staat uit te breken.

„ Dit is uw pligt : daarna moogt gij van sterven spreken.”

Dus spreekt de staat tot u , door mijnen mond , mijnheer.

Hergeef, 6 wreede ! aan ’t rijk zijn'.grootsten koning weêr.

Dat hij in u herleev* J dat gantsch Etiroop’ te gader

,

In ’t roemen uwer deugd , terug zie op uw’ vader!

HAMLET.
Helaas

!

OPIiELIA,

Zucht langer niet ; regeer!

H A M LET.
* Wat zegt ge mij ?

Wacht u dat ooit mijn deugd het minst verdenken lij’.

Ik weet tot welk een’ pligt
, tot welk een onderwinden

,

Mij , en de naam van vorst en mijne deugd verbinden.

Ik moet ,
zo ras ik stijge op mijner vaderen troon

,

Regeeren door mijzelv’ , of afstaan van de kroon.

Gij weet het
,
groote goón ! hoe zeer mijn boezem haakte

,

Dat eens mijn heerschappij mijn volk gelukkig maakte

!

Gij eiseht gewis van mij
,
in d’ angst die mij bestormt,

Den afstand van een kroon
,
niet voor mijn hoofd gevormd !

Tégen Ophelia.

Gij , door uw’ minnaar zoo gehoond als aangebeden . .

.

Dat wij nadezen nooit weêr tot elkander treden :
\

Vaar wel ! . . Ik zal welhaast...

OPHELIA.
i

Ik sidder om uw smart.

Gij
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Sii aarzelt ,
heeft , en zoekt versterking voor uw hart.

G!ij smeed iets in ’t geheim.

hamlet. '

Wie? ik!

O P H E L I A.

Ik wil het weten.

t Wil ’t air ontdekken.

HAM LET.

Gij ! wat durft gij u vermeten ?

OPHELIA.

k lij’ te veel , barbaar ! Wat is uw ongeluk ?

!un mij voor ’t minst dat ik mag deelen in uw’ druk.

HAMLET.
lijn rampen zijn te zwaar.

OPHELIA.
’k Wil ze echter moedig dragen.

: ben tot meer bestand dan tot een vruchtloos klagen. '

idien mijn bloed alleen u redden kan , welaan
,

eer dan door mijne dood den rampspoed grootsch weérstaan!

HAMLET.
ch ! kende gij mijn’ moed, hoe ras zond ge u verwondren.

oort gij de stem der wraak door lucht en wolken dondren?

iet gij de dooden u verschijnen voor ’c gezigt ?

f spoken waren door het aklig hofgesticht?

iet gij de zon des daags met rouwgewaad omtogen ?

en bloedrood vuur bij nacht uitschittren voor uwe oogen ?

ord u het suizlend brein door razernij benard ?

n voelt gij ’t vloeijend bloed u stollen om het hart ?

op rtE-
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OPHELIA,
Wat hoor ik? Hemel!.. Maar, wat ramp mij’took moog baren..

Spreek , waarde prins , .wil mij dit wreed geheim verklaren.

HAM LET.

Laat mij-alleen vergaand

OPHELIA.
Gij zult niet sterven. . . neen. .

.

HAMLET.
BeefJ sidder !

OPHELIA,
’k Beef voor niets.

. HAMLET.
Ontwijk mij.

. OPHE LI A.

. ’k Volg uw schreén!

• TWEEDE T O O N E E L.

HAMLET, GEERT RU IDE, OPHELIA.

ophelia, tegen Geertruide , die binnen treed.

Ach! spreek, vorstin! help mij, en ondersteun mijn tranen;
_ ¥

Ik tracht uw’ droeven zoon vergeefs tot rust te manen.

Denk niet dat uit de min zijn felle ontroering spruit;

.Zijn siddrend hart verbergt een doodelijk besluit.

De wanhoop is zijn ziel ter naamvernood ontweken
,

t>e minste vlaag kan die op ’t schriklijksc wéér ontsteken.

h Verwilderd brein maalt hem het aakligst schouwspel af

Van dooden
,

lielsch gespook , en opgedolven graf.

Alt deze angstvalligheén
,
die hem geheel verheerenj

Does
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oen zijn droefgeestigheid elk oogenblik vermeden,

titruic hem zijn geheim. Veellicht dat op deez’ dag-,

acunr meer dan de liefde op zijne ziel vermag.

OEERTRUIDE,
Toet ik « zonder eind’ met de oogen neergeslagen

,

lijn Hamlet, op ’t gelaat dien woesten schrik zien dragen?

[oe lang zult gij
, mijn zoon ! misleid door ijdlen schijn ,

'an schrik en ijslijkheén het droevig speeltuig zijn ?

k ch ! is u onbewust
,
door zo veel moeds gedreven

,

)at na dit leven volgt eerr eindloos beter leven ?

)at elk het licht ontfing opdat hij sterven zou?

,Jij weet het

,

dierbre zoon !

H AMLE T.

’t Is mij bekend, mevrouw.

- GERRTRUIDE,
In laat ge-een heimlijk wee op u die magt verkrijgen ? (^gen?

lc ge, op den boord van ’t graf, mij noch uw’ ramp verzwij-

Mistrouwt gij haar, wier borst u eertijds heeft gevoed ?

HAMLET.
Hoe meer mijn onheil groeit ,

hoe meer ik zwijgen moet.

GEER TRIMDE.
Zou ii geprangd gemoed zich ook misdadig heeten ?

H A M L E T.

’k Ben onbevlekt van band en zuiver van geweten.

GEERTRUI'D E.

Van waar dan
, waarde zoon

,
die droeve ontsteltenis?

Dat somber uitzigt , dat der deugd oneigen is ?

Wat denkbeeld wilt gij dat men van uw’ staat zal voeden ?

H A M-
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48 H A M L E T,

H AM L E T.

Indien ik schuldloos ben , wat raakt mij dan 't vermoeden ?

GEERTRUIDE,
Waarin bestaat , mijn zoon , toch dit geheim vol schrik ?

Mijn felle ontroering groeit vast ieder oogenblik.

Ach! in den naam der zorg, wier kracht gij nooit bevroedde,

Der moederlijke zorg , die uwe kindschlieid hoedde

,

Ontdek mij ... Gij verbleekt . . ! welk een verwilderd oog

De hairen rijzen u van ijzing naar omhoog

!

Wat doet u eensslags zoo verstommen en vervaren ?

Uw oog schijnt roerloos op iets schrikkelijks te staren!

Wat jaagt u keer op keer die felle ontroering aan ?

Ziet ge onder uwen voet den helpoel opengaan ?

Mijn. zoon, mijn waarde zoon!

hamlet, de schim zijns vaders wanende té zien. \

Daar is hij! . welke blikken!..

Genoeg: ’k heb u verstaan.

GEERTRUIDE.
Verban die felle schrikken,

o P HE L I A.

Keer tot uw zinnen weer.

H A M L E T.

Hoe ! zag u oog dan niet .

.

?

GEERTRUIDE.
Al die verbeelding spruit uit ciepgevest verdriet.

hamlet, noch de schim wanende te zien.

Daar komt hij weer..! hij dreigt... hij nadert.! Groote góden!

Waar berg ik mij ! hoe best zijn naar gezigt ontvloden !

’k Bezwijk. geer-
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, .
GEERTRUXDE.

Ach ! dierbre zoon

!

H A M L E T.

Ik kan ’t in eeuwigheid. . .

GEERTRÜIDE.
at heeft hij u belast ? .

HAMLET.
Neen , zulk een gruwzaam feit

eft de oppergoedheid nooit den sterfling voorgeschreven!

Dierbre en wreede schim ! wat denkbeeld! ’tdoet mij beven

!

>mt gij me ontrusten door gevloekte tooverkracht ?

'meld gij mij den wil der hemelsche oppermagt ?

t gij een wangedrocht hit *s afgronds nacht gesproten ?

e schonk u ’t recht , natuur den dolk jn ’t hart te stoten f

rklaart me uw nare stem ’t bevel der hooge goón ;

ef j geef mij dan de kracht , vereischt tot die geboón.

GEERT RUIDE..
*

it last ! mijn dierbre zoon

!

HAMLET.
Gij waant dan mijne ontroering

n hersenschim te zijn, een ijdle driftvervoering

!

i . .
' *

GEERTRUIDE.
ud gij noch twijflen? Ziet gij niet dat enkel rouw ,

x niet dan dwaling u . .

.

• T *
* HAMLET.

Bedrieg u niet , mevrouw!

'3 racer dan al te wcar.
'

"

D «EÏJt-
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5® HAMLET,
‘ CCEItTUMDE.

Door welke angstvalligheden
-

.

Door wat geheimen strijd word zijne ziel bestreden !

hamlet, da .oogen ginds en herwaarts wendende.

Hij zwijgt.. Hij slaat mij gaê.. hij weent,, hij tracht zijn smart!

Door ’t dekken, van zijn hoofd , te ontveinzen aan mijn hart

!

Wat schouwspel

!

GEERTRUI DE.

Ach 1 mijn zoon

!

HAMLET.
Vertoef. Tk volg uw schreden.

Onsterfelijke schim , waar gij mij vóór zult treden.

Verbannen van deze aarde
,

in mijne angstvalligheên,

Bezwijkend ,
stervend ,

ach 1 laat mij togh niet alleen

!

CEERTRUIDE.
Uw moeder blijft bij u.

HAMLET.
* i

Wil mij voldoening geven.,

* i • > * Of zie mij , door dit staal , terstond beroofd van ’t leven.

GEERTR U I D E.

Wat doet ge elendige , ach! ... gij stort een’ tranenvloed!

Wilt gc , in mijne armen , wreede ! u baden in uw bloed ?

.HAMLET.
Waar ben ik !.. Wie spreekt me ftan ?

i -- GEERT RUIDE.
Ach ! vind uw moeder weder!

OEHELIA.
Zie uwe Ophelia , voor u zo waaid’ , zoo teedeï V

HAM-
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SITR EURSPEL,
hamlet, tegen zijne moeder,

Iclans ! zijt gij ’t
,
die door mijn smart bewogen w'ordl

tegen Qphelia.

'.n gij
, weet gij om wien gij deze tranen*stort ?

DERDE T O O N E E L.
' \ • .4

HAMLET, GEERTRUIDE y_C LAUDIUii

OPUUU. '

h a m let, vervolgende.

Goón! ’k zie ClauditiS

!

grertruidê, tegeti Claud'm.

Wie heeft u hier gedreven ?

?zoekt gij thans mijn’ zoon , gereed den geest te geven ?

C L A V D T V $.

>ci daar van hunnen echt de langgewéttsehte stond..

.

GEERTRUI d e.

Weide jntj vergeefs met ztflk een trouwverbond,

jn zoon zal ,
voor mijn oog, door smart, zijn leven derven,

ïoon niemand de oorzaak weet Van Zijn rampspoedig ster»

CL AU Di os. Cven*

n gruwzaam lot verbaast me , en griefntiijn ziel met Smart,

ar etndiijk, Wijl de min geen kracht heeft op Zijftharty

wederroep , vorstin , die hocgstoncaarte wetten ,

; mijne dochter d’echt zo snood als streng beletten!

haatlijk vonnis der verbolgenheid ! óedoog

: mijne hand voor haar een* bruigom kiezen möój^ i
1

een. mtn glansrijke echt. . .
•

'
•

D 2 n Aja-
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nmiT, schielijk uit zijne bedwelming bekomende.

Daar moogt gij nooit aan denken.

Vermeetle ! vrqes ’t ontzag der majesteit ,
te krenken.

Kent gij mijlanget niet voor uwen opperheer?

Uw dochter heeft mijn woord; ’k min haar, zij mint mij wéér.

Geen sterfling zal haar ooit naar ’t huwlijksouter rukken.

’k Geloof mij klaar genoeg als koning uit te drukken.

Dit hart , dat gij ontbloot van kracht en deugd gelooft

,

Is licht noch niet geheel van zijnen moed beroofd.

Mijn scepter kan- gewis hier ccnige afgunst wekken

;

Maar zo ik in het kort de dood ten prooij’ moet strekken

,

’k Verlaat het leven niet, voordat deze arm., verwoed

,

De góden heeft voldaan , en mijnen haat geboet.

VIERDE T O O N E E L.

GEERT.RU1DE, CLAÜDIÜS, 0PHEL1A.

> r.' C L AU Dl U s.

Wat wanhoop voert hem weg, wier woede mij doet beven ?

Vorstin. .

.

•V V- • - .?
CEEB-T RUIDE.

Ik moet uit pligt inij naar mijn’ zoon begeven.

Mijn dochter, volg mij na , en wenden we alles aan

:

Ik zal met uwe hulp hem redden of vergaan.

V IJ F D E T O O N E E L.

CLAUDius. alleen.

Wat ©ngehoorden schrik zien we in dii hof regeeren ?

Door welk een razernij voelt zich de prins verheeren?
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Is hem ons feit bewust ? vermoed zijne achterdocht

Door welk een eedgespan de vorst wierd omgebrogr ?

Ik moet , het ga hoe ’t wilP , hem zijn geheim onttrekken.

Een minnaar kan niet lang zijn heiralijk doel bedekken

Voor ’t hartbetQovrend oog van zijn verkoren bruid.

’k Vorsch door riiijn telg eerlang zijn’ waren toestand uit.

Door de omveérstaanbre kracht van hare liefde tranen

,

Zal zij den prins , het best
, tot deze ontdekking manen.

De koningin , te fel door ’t wroegend hart bestreén
,

'

Tracht heimlijk met haar’ zoon in onderhoud te tret'n :

r 1

lk moet op ’t oogenblik daar tegenwoordig wezen ;

Hun onderling besluit tiit beider oogen lezen

;

En zo zij mij verraên , dan wreke ik straks mijne eer

,

En bliksem beiden door mijn wraak in d’afgrond ne<*r.

Einde van het derde bedrijf.

I

’
-

. „

D 3
VIER-
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VIERDE BEDRIJF.
EERSTE T O O N E E L.

hamlïT) norcestes, met tune lijMas in de hand*-
t

NOR CES TE*.

Prins , zie hier ’t aklig doet van uw angstvallig zorgen

,

De bus , die ’t overschot uws vaders boud verborgen.

Gelukkig dat mijn vlijt , ten dienste uws wits , dit pand

Opdat ge uw’ argwaan grond’ ,
gesteld heeft in uw hand f

Och ! stille ’t iets uw leed
,
welks woén niet af wil laten,

Daar ge ongenaakbaar zijt voor alle uwe onderzaten!

Bedwing de droefheid niet die gij rechtmatig voed.-

Besproei dees bus vrij uit met uwen tranenvloed. *

Maar hoe ! dit voorwerp kaa zo sterk uwe aandacht wekken.

Dat niets ,
helaas ! daarvan uwe oogen af kan trekken !

’t Schijnt dat uw zwoegend hart
,
daar*t vruchtloos hijgt naar

Zijn folcring einden zal door zijnen laatsten zucht, (lucht.

Hamlet , overstelpt van droefheid, doet pooling

om is spreken.

Ach! prins vervolg.. Wat is ’t, dat gij me wil doen hooren ?

De stem , ó hemel ! schijnt hem in den mond te smooien.
'

Mijn prins, mijn opperheer! duld dat ik aan uw oog

Deez’ overdierbren schat een wijl ontrukken moog’.

Bij plaatst de lijkbus op eene tafel.

Helaas

!

H A M L E T.

NORCESTES.
.Laat u ’t belang van ’t rijk tot deernis wekken.

. -v Hoor,
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ioor, door mijn* mond, uw volk zijn jammerkfagt ontdekken»

Aanschouw hen hopeloos. Bescherm hen ; leef; regeei *

3eef hen *t verloren heil iu u , hunn’ koning weérl

Maar ’k zie Ophelia,

hamlet.
Wie kon haar hier verwachten 1

Ach 1 hoe verberg Ik haar ’t geheim van mijn gedachten

!

..TWEEDE TOON E E L.

HAMLET, OPHELIA. '

OPHELIA.

Gedoog voor ’t laatst , mijn piins
, dat ik , met diep ontzag

,

Voor u in ’t stof gebukt
,
een wijl u spreken mag.

Uw onverzoeubre haat / mijn’ vader toegedragen ,

Trof mijn gevoelig hart met een der felste slagen.

Hij weuscht niet meer dan u mijn'’ echtgenoot te ziert:

Hij mint u , en beklaagt u teder bovendien :

Hij wilde, indien ’t kon zijn, u tot oen’ vader strekken.

HAMLET.
Hij ! die barbaar

!

o p H E L I A.

ó Goón ! wat'straffe wezenstrekken

!

Zijn naam alleen doet u tot gramschap overslaan

!

Waar’ hij alleen de bron van uw verwoed bestaan

!

*
Waar’ hij ’t alleen... ik beef... ïfelaas!

HAMLET.
Wat durft gij spreken ?

- ' O 4 üp«ï>
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O P H £ L I A.

Uw hart brand in ’t geheim om zich op ’t felst te wreken.

Zie hier van al uw smart’, het onbekend begin

:

Vervoerd door wrevlen haat, weérhoudcn door de min. . .

Voorzie ik. . .
ja , .. mv wraak ,

die gij weet in te toornen

,

Wil een doorluchtig bloed hier in ’t geheim doen stroomen.

r Gij tracht vergeefs mij zulks re ontveinzen door den schijn;

Hij , die het offer van uw’ haat eerlang zal zijn. .

.

HAMLET,
Spreek.

ortiELiA.

Is mijn vader. Ja ;
hij is ’t

,
die hier moet sneven.

Die wreede ontsteltenis
,
waardoor gij word gedreven

Op zijn gezigt ; uw taal; uw razernij ; uw schrik;

Dat zwervend spooksel voor uw oog elk oogenblik

;

Zijn werking op uw’ geest , in feilen angst ontstoken ;

De woorden , pligt en wraak , al staamlende uitgesproken
;

Die walg voor ’t menschdom, dit gevloekste hofgesticht

,

Waarin bet misdrijf woont
,

gelijk gij ons bericht, .

.

Neen , *k twijfel langer niet wat lot mij is beschoren

:

Mijn’ vaders bloed alleen kan Hamlets woede smooren.

'

Waarom beticht gij hem ? wat misdaad is de zijn’ ?

Cij moord mijn’ vader,' prins.

HAMLET.
• Hij moordde wreed den mijn’

!

OPHELIA, •
' f

(rij dwaalt van ’t reder.spoor. ,

.

,

* A.

. V *

. . • KAN-

'
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HAMLET.

^ ’k Weet wat ik moet gelooven

:

De godheid sprak te klaar.

o p h £ l i a: • «

Gij zult uw’ roem verdooven.

HAMLET.
Mijn roem is*zoon te zijn.

OP HEL IA.
•

' De mijne is , vol van moed.

Mijn liefde op te offren aan de pligten van het bloed.

Ik onderzoek niet of mijn vader heeft misdreven

;

Ik acht hem veel te groot om in ’t verraad te leven.

Al had hij voor mijn oog zijn’ wettig’ vorst geslacht

,

Hij blijft mij schuldeloos , schoon elk hem schuldig acht.

Hij is mijn vader, prins: ’k zal eeuwig hem behoeden.

En op wat grond van recht vest ge t\jv wraakzuchtig woeden?

’k Zie wat bedwelming u het redenlichc onttoog:

Gij schetst u niet dan moord , dan snood verraad voor ’t oog.

Uw hart , belust natuur op ’t allerstrengst te wreken

,

Uit ingebeelden schrik , hoort slechts den laster spreken.

Wilt ge u bezoedlen met een bloed zo waard’ aan 't mijn’?

Gij kent de Helde
, en gij, gij zoud onmenschlijk zijn !

Helaas ! de hemel heeft mijn hoop te sterk bedrogen

;

Mijn hart ware
, u vóóruit

, naar ’t echtaltaar gevlogen ;

Daar wensehte ik een’ gemaal te ontfangen met uw hand.

Verbreekt uw zinloosheid voor eeuwig dan dien band !

Het is noch tijd : laat u de deerenis verwinnen

:

Doorgrief dit hart niet dat u hoont
,
cn blijft beminnen.

D 5 < De-
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** HAMLET,
Beschouw uw minnares In tranen aan uw knfan ;

* v

Adh ! straf hem n|et , die haar het levenslicht deed zien.

Zo eens uw doling na uw wraak zal zi?n gebleken ,

Wat knagend zielverwijt zal dan u\v offer wreken 1

Acli ! stel niet tusschen ons eene eeuwge hindernis ;

Noch dwing mij ’t streelend vuur , dat in mij blakende is
,

Te dooven ; licht dat ik , te zwak mijn’ gloed re smooren ,
/ »

Om u eens ’t bloed verried , waaruit ik wierd geboren.

HAMLET.

Helaas 2

j

,

' 01' tl E LI A.
r

i
Gij word vermurwd ?

HAMLET. .

Verberg me uw zielverdriet.

OPHEL1A.
Om wien is ’t dat men udees tranen storten ziet?

HAMLET.
Om ons.

o
V.

OPHELlA.
En hoe ! uw hart. .

.

• HAMLET.
Aanbid u !. . . maar ’t moet zwichten.

; Lees , lees daarin den strijd van mijn te weede pligtcn

:

.
)
Zie hoe mijn droeve min , verwoed om haren hoon

,

{ »Dnar strijd met mijnen haat , mijn’ vader; en de goón

;

Die goón , wier stem mij trof, die goón , wier alvermogen

Een’ sterfling met hun wraak belastede uit den hoogen. —
’k Wilde echter, daar ik dacht hun dwaling te doen zien

,

Mijn
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rijn «vocde op heeter daad afzweeren , aan uw kntén.

en* straffe stfhn had ras njijn gramschap wéér ontstoken;

ij riep mij toe: „ Hebt gij uw’ vaders asch gewroken?”

it trok deez' dolk ; de min weérniefd mij door den schrikt

>e goón zijn einlijk sterkst. Zie hier het oogenblik.

k ken mij naauwlijks zelv’ in mijn verwoede stnarte; '/

ï,ene onweérstaanbre magt beheerscht geheel mijn harte,

k Beschouw met schrik dees hand, die eensriaar allen schijn,

riet werktuig van ’t besluit der goón zal moeten zijn.
‘

,

In ’c kort ; de vprst is dood , en Hamlet moet hem wreken : f

£en pligt , zo heilig , duid geheel geen tegenspreken

:

Wij dooven lichtlijk ’t vuur van onze min , hoe teêr;

Maar wie schenkt ooit , helaas ! mijn’ vader ’t leven wéér?

Een diergelijke wond blijft onophoudlijk bloeden.

Men kan zich vrind , en gade
, en minnares vergoeden

;

Een deugdzaam’ vader nooit : dit is iets ongemeens

!

Deze overdierbre gift schenkt ’s hemels gunst maar ééns.
t

# OPHELIA,
Ach I* Hamlet !, f . hoor voor ’t laatst

!

HAMLET.
. ’k WH u niet langer hooren.

’t Gekerm van ’s vaders asch sluit voor uw klagt mijne ooren.

Uw tranen hebben reeds te veel op mij verricht.

Een oogenblik mij sphier doen vvanklen in mijn pligt.

Gij
,
gij kunt weenen ,

ik uw’ tranenvloed braveeren.

’k Zie- alles: ’k moet uw min, mv smart, uw schoouheid eerent

Maar schoon de kracht der min mijn gramschap overvvon.

Mijns ondanks voor ’t altaar me uw’ egaê maken kon ,

’k Zow

*\

x
-o

<
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do HAMLET,
M

’k Zou , vnn dat zelfde altaar in feller woede ontstoken ,

Ten zoen mijns vaders schim , uw* vaders bloed doen rooken;

En dus
,
u op mijn beurt ontrukkende dat pand ,

*

Natuur, ten spij^der nuli
,
grootsch wreken door dees hand.

OPHELIA.
Ik beef. ó Tijger, die ’t bloeddorstig opzet voedde !

Ga ; kweek , indien gij kunt
, uwe onverzoenbre woede I

Uw pligt, uw strenge pligt zal steeds de mijne zijn.

Vlieg tot uw’ vaders wraak; ik, ik bescherm den mijn*.

’k Verlaat hemniet. Gij durftme uw snood besluitontwinden?

’k Ontdek hem zulks torstond;’k zal me aan zijn lot verbinden,

’k Sta , tot mijn’ jongsten snik
,
hem met mijn liefde bij

;

’k Omhels hem , zo hij sterft , en sneve aan zijne zij’.

Wat zeg ik ? Zo hij zich een’ schoonzoon wil veikiezen

,

In ’t oogenblik dat die u ’t leven doet verliezen

,

Word die mijn echtgenoot. Hij moorde u : ’k ben voldaan.

Zie.onder welk een’ eed hij naar mijn hand kan staau.

ündankbre ! dit ’s de pligt door ndj -u-opgedragen. ^
Moet ik , wat rampspoed 1 tot verhoeding van uw slagen

,

En tot verijdling van uw’ wrevlen haat , door ’t staal

,

Dan waapnen tegen u den arm van mijn’ gemaal ?

’t Mijn glori achten dat hij u het hart doorboore ?

Dat ik'Zijii zegepraal of dood al siddrend hoore ?

En zo hij u ontzielt , zo hij u overwint

,

Mijn ziel gbdwongen zien dat zij uw’ moorder mint ?.

.

"Neen
,
prins , uw deernis zal mij voor dit uiterst hoeden

,

Gij kunt niet , met vermaak, een drift, 10 heilloos, voeden.

De tijd, de min, de goón verlichten ras uw oog :

pf

Digitized by Googte



TREURSPEL. 61

Of zo in ’t einde u niets van uwe dwaling toog

,

Dan zal ik , tot uw’ val gemoedigd , niets meer hooren

Dan de inspraak van het bloed , waaruit ik wierd geboren.

DERDE T O O N E E L.
t- .

1 /

h amlet , alleen.

Ach ! ik schep eindlijk lucht ! ’k verwon mijn minnesmart

,

En geef mij over aan de woede van mijn hart.

De lijkbus aanschouwende.

Gewijde en schriklijke asch ! ó borg voor al mijne eeden

!

Die siddrend word omhelst en schreijend aangebeden,

Sterk , sterk mijn zwakke hand
,
gereed om toe te slaan !

Darbaarsche Claudius , waan niet mijn wraak te ontgaan !
1

,

Maar schoon ik, honderdwerf, uw’ moorders bloed kon plen-

Waar’ ’t in mijn macht u ooit in ’t leven weer te brengen (gen,

Rampzalig vader ! . . ach 1 elendig vorst ! ik zwicht.

Waarom leeft gij niet meer? of waarom zie ik ’t licht ?

Hoe 1 kon uw heidenoog
,
uwe achtbre wezenstrekken

,

lp ’t moordend oogenblik hen niet tot deernis wekken?

Die wreedaarts 1 . . konden zij . . ? Onzalig moordenaar f

’

Nooit smaakt uw vuige ziel de vrucht zijns doods... Barbaar!

Ik waan reeds door de wraak , waartoe ik mij voel dringen !

Uwe eerelooze borst het bloedend hart te ontwringen

!

Ja ,
booswicht ! . .

ja , verraêr ! . . ik reikhals naar uw bloed*

Zie hier het schrikaltaar
, (*) waarop het srroomen moet ! .

.

De bus beweegt zich!., godn! ’kVoel tle asch mijns vaders be-

Dringt mijne klagt tot u, 6 oorsprong van mijn leven! (ven!..

.6 Dier- j.

(*) De lijkbus aangrijpende.
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,

A Dierhre stof des doodg ! wie doet u siddring aan?

Wilt gij mij sterken
, of mijn moed ter neder slaan ? .

Ja.» tferbre en treurige asch 1 uw eisch is mij gebleken*

Met deez’ beMoeden dolk zal ik uwe oneer wreken.

Hier , hiertoe leef ik noch
,
hoe .vreeslijk afgetreurd,

ik wreek u. . ’t is gedaan ; en sterf dan op mijn beurt

,

Maar
,
goön 1 wat zie ik ?

PIERDE T O O N E E L.
\ ,

. HAM|,ÏT, CEERTRüIDE.
. ... . <

geertruide.
*

Ach ! myn zoon ! . . wat straffe blikken I

Wat dreigend oog ! wat woest gelaat ! wat doet u schrikken?

HAMLET.
Mijn moeder ! . .

.

GEERTRUIDE.
Spreek vrij uit.

HAMLET.
Beef! zo gij nader treed.

GEERTRUIDE.
Wie ? ik

!

HAMLET. ‘

Ja ,
gij ! uw komst wierd niet gevergd.

GEE R TRUI DE.

Wat leed

Veroorzaakt die ?

$ H A M L E T.

Weet gij wat sehrikk lijke offerhanden

Het hemelsche gerecht afvordert van mijn handen?

GEER-

I

I
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ó Goden J

treurspel.
GEERTRUIDE,

*

4.1

HAMLET.
Spreek ! waar is mijn vader J wiens beleid *

Ontwierp het eedgespan ? . . Wie heeft het gif bereid ?

GEERT RL’ IDE.'

Mijn zoon ! ,
,

. HAMLET.
Gij vleide u dat de snoodste der bedrijven

,

Het gruwzaamst feit, van wraak voor altoos vrij zou blijven?

Zij nadert

!

GEERTRUIDE.
Goón!

.
.

HAMLET. i

Mij sprak. .

.

GEERTRUIDR.
Wie ?

HAMLET. ’ *

Uw gemaal

!

,
GEERTRUIDE.

Hoe ! hij ?

Wat eischt hij ? .. .

HA M L ET. *

Schuldig bloed

!

GEERTRUIDE,
Wie deed hem sneven ?

. ,

*

'HAMLET.
• Gij.

CEER-
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. GEERTRUI DE,'

Hoe ik in staat om hem het levenslicht te ontrooven ?

H AM LET»'

Ontken het aan de goón-, die mij zulks doen gelooven.

Hun bliksem flikken reeds

!

» GEE RTRU1DE.
Verdenkt gij mij ? . . wat taal 1

HAMLET.
’k Zou , voor uw oog ,

mijn hart doorboren met dit staal

,

Zo’t ooit de minste vonk van zulk een achterdenken

Uit eigen aandrift voedde, om uwen roem te krenken.

Maar ’t is des hemels stem ! dat die gehoorzaamd zij

!

Tweemaal uit ’s aardrijks schoot verscheen mijn vader mij

,

Om mij de waarheid van dit schriklijk feit te ontleden.

Neem voor geen dwaling op de schijnonjnooglijkheden-

Het graf moest voor mijn oog tot tweemaal opengaan
,

Eer ik aan uwe schuld het minst geloof dorst slaan.

Gij waant mijn’ geest misleid door mijn angstvallig du'chten

:

Maar kan geen moorder ’t oog der góden ooit ontvlugten ;

Hangt elk ,
in leven of in sterven , van hen af

;

Wie zegt ons dat hun stem niet doordringt tot in ’t graf t

Wie kent de palen van des hemels groot vermogen ?

Een moorder tergt vergeefs de góden in den hoogen;

Ten blijk’ daarvan zal ’t graf zich davrend oopnen , en

De zerken spreken , opdat elk den moorder kenn’.

Zijn schuldloos offer , om het gruwzaam feit te ontdekken ,

Zei eenslags voor zijn oog zich ’t bevend graf onttrekken.

Wanneer de godheid spreekt
,
verandert dag in nacht.

1 Dat
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• Dat dan ’t ga'ntsch aardrijk beev’ vcor de eindelpöze opper-

Maar hoe ! . .
ge ontroert

,

'vorstin !
(raagt

!

*
;

C-EEUTRÜIDE.
Zoude ik , op ’t hooren voeren

Van zulke redenen ,
niet vreeselijk ontroeren ?

Ach 1 Iaat me alleen', mijn 20on ; of de overmaat van smart...

HAMLET.
Van waar die siddering in een onschuldig hart ?

GEER TRUIDE.

Zoude ik niet siddren daar uw stem mij kan vervaren ?

HAMLET.
Verwin mijne achterdocht : ’k zal schuldloos u verklaren,

GEERTRUIDE.
Wat moet ik doen?

Uvl WIES

hamlet , haar de bus aanbiedende.

Aanvaard dees bus,.. en zweer daarop , tot uw verschooning:

Uw moeder heeft geen schuld aan ’t sneuvleiï van den koning.

Durft gij ? ’k geloof u.

GEERTRUIDE.
Geef!

'

HAMLET..

\ ;
.Gij aarzelt ..

!

E GEER"

/
t

//y
Ïïi-O

/ (ircdd'UIL
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66 ..'HA M L E T,

G EE RTRÜ1DE.
Neen. . . welaan f . .

.

Verschoon de ontroering, die mijn hart heeft aangedaan.

hamlet, haar de lijkbus in de handen wringende.

Zweer mij terstond! '
• ,

- GEERTRUI DE»

Wel nu. . . ó Ja. . . ik zweer. . . Wat plagen !

Dat doodlijk,voorwerp kan mijn oog niet meer verdragen !

valt in omnagt neder in een" leuningstoel.

Hamlet stelt de lijkbus op eene tafel ,

die nevens haar’ stoel staat.

HAMLET.
Mijn moeder!

GEERTRUIDE.
Ik bezwijm.

HAMLET.
Keer tot uzelve wéér!

Aanschouw Uw’ zoon : hij werpt zich schreijend voor u néér.

Ach ! wanhoop nimmer aan de ontferming van de góden !

Niets derft gij , zo ’t berouw uw hart niet is ontvloden.

Uw misdaad is wel groot ; zij stijgt tot ’s hemels troon !

Maar ze overtreft geenszins de goed van degoón.

ó Dierbre schim ! ik moet in ’t einde uw’ wil weerstreven

:

Haar bittre smart moet u gewis voldoening geven

:

Gij ziet haar in mijn’ arm , de doodverf op ’t gelaat t

Haar wroeging is te groot dan dat ge uw wraak verzaad’.

Genade !... of zo mijn jiarid hier schuldig bloed moet plengen,

Zal ik u ’t rookend hart van kaar’ verleider brengen,

rijf-
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V ÏJ F D E T O O N E E L.

HAMLET, CEERTRÜiaE, NORCESTEI.

NORCESTES.
Prins

, Claudius begeert dat gij een wijl hem ziet.

»
' HAMLET.

Hij kome. /
•

• •

„

ZESDE TOONEEE
/

m *

• GEERTRUlDE, HAMLET.

geertruide , geheel buiten zichzelve , stelt zich

VOor Hamlet , met uitgestrekte armen , om Clau -

dlus , te wederhouten
, dien men niet ziet.

Een oogenblik... mijn zoon... ach ! nader niet..,

Gij, lijfwacht , wederhoud zijn schéén* belet hem ’t nadren.

HAMLET.
’k Herleef?... ik triomfeer!., .de wraak gloeit mij in de adren.

De hemel zelf drijft hem tot zijne straf hier heen,

GEERTRUIDE»
Verhoor de deerenis.

? ’ HAMLET.
Voor hem geen deernis. . , heen.

geertruide .

Mijn zoon

!

hamlet ,
zich verbeeldende het spook weder tó tien,

Ziet gij daar ’t spoelt?., het dreigt! knarst op zijn tanden f

Gewis verschijnt het om «lijn’ moed te doen ontbranden.

* E 2 ozfci;»

•

.
\

'

; .

• 1

•

'
‘

.
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ÓS HAMLET,
GEERTRUIDE.

» * . t ... .

Waar ben ik ?

hamlet, tegen het spook.

Ja , ’k heb u verstaan : *k volge uw geboón

:

Ja ,
beiden in hun bloed. .

.

Tegen zijne moeder

Wat doet gij hier?

'
, GEERTRUIDE.

6 Goón I
• \

HAMLET. *

Weet gij dat ik
,
in dees verwarring van gedachten ,

Mij zelv’ niet meester ben? dat ik u licht kon slachten ?

GEERTRUIDE.
. ^

6 Hemel

!

hamlet, zijn' dolk trekkende , en 7 gezigt

afwendende , om zijne moeder te trejj'ea.

Wenden wij onze oogen van den slag l

»

Ik hoor zijn stem!., geknield!., zijt gij ’t!.. mijn moeder! ach!

GEERTRUIDE.
Mijn zoon

!

hamlet.
Mijn moeder!.. Vlugt ! mijn hart zou licht na dezen

Van Zijn vernieuwde woede in *t eind’ geen meester wezen.

Vlugt , zeg ik ; of dat ik veel liever u verlaat’ : ,

’k Vrees alles van mij zelv’ in mijn* benaauwden staat.

*>•

(i
*

Linde van het vierde bedrijf.

V IJ F-
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V IJ F D E BEDRüF. '

Dit bedrijfspeelt in de nacht

.

EERSTE T O O N E E L.

glaudius , alleen.

’k Zag dan ten tweedemaal mijne euveldaad gelukken

Dus word aliengskens ?
t hart gewoon aan gruwelstukken. . „

<3 Ja , de razernij van Hamlet toegedaan
,

Zag mij de koningin met enkel afschrik aan.

’k Hel>mijn gevaar voorzien; mijn val waar’ niet te ontkomen.

In ’t eind’.’k heb van haarTiaar ofaanhang niets te scbroomen.'

Ziende tiaar 7 einde van het tooneel op het vertrek

der koningin , waaruit hij is opgekomen.

Ginds ,
in dit stil vertrek , verr’ van ’t gewoel gesticht

,

Deed ik , bij ’t flikkren van een bleek en bevend licht

,

Mijn offer, in zijn bloed , door dezen dolk versmooren :

Thaiis doe ze aan ha;«r’ gemaal mijn nieuwe misdaad hoorcn.

Gij ,
woeste jongling , wiens vervoering ’t zinloos hoofd

Tot noch vau de ijdle praal der kroning heeft beroofd

,

Ga , als een lome rust u,w krachten zal verkloeken ,

Uw’ scepter en uw kroon in ’s afgronds duister zoeken.

Reeds heeft mijn eedgespan dit gantsch paleis beStet.

’k Heb allen onderstand bij voorraad u belet;

Norcestes waakzaamheid word ijlings overrompeld.

Térwijl zich Hamlet , in een’ doodschen slaap gedompeld ,

Verbeeld dat mij zijn haat uit dezen muur verbant

,

Proev’ hij mijn bijzijn hier, maar stervend’ van mijn hand.

Dan, welk ccn zagtc tred komt dezen moordkuil nader ?

é £ 3 ,
TIVEE-

.
• •

l?
'

*
.

t •
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TWEEDE T O O N E E L.

. CLAUDIUS, OPUELIA.

C.LAUD1ÜS.

Wie ziet mijn oog ! zijt gij ’t ! mijn dochter?

. OPUELIA.
Ach ! mijn vader

!

CLAUDIUS,

Gij hier , In ’t holst der nacht ?

. OfHELIA.
Ach ! is u onbewust

Hoe licht uw levenstoorts dit uur zelfs word gebluscht ?

De prins ,
eer hy bezweek voor al zijn folreringen

,

Gaf aan een wreede schaar’ bevel om u te omringen %

Uw vlugt tc stuken, en uw schreden gaé te slaan,

C I, A U D I l' S, ,
>

Wat eischt zijn gramschap ?

OPUELIA.
Ze is met geene dood voldaan.

Zijn strenge wraak wil u ter foltring overgeven.

c l a v d i u s.

Wie ? hij r

OPUELIA,
Ach ! beef, mijnheer ! het geld uw dierbaar leven

!

jVIen dient een’ vorst te wel, wanneer hij dorst naar bloed.

CLAUDIUS.
Wie onzer , denkt gij

,
dat hier ’t meeste beven moet ?

OPUELIA.

Hoe ! heeft hij dc opperm&gt dan niet in zijne handen ?

. . CLAU-
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Maar zoud gij zonder hulp uw’ vader aan zien randen

,

Zo hij- u bijstand smeekte ; of zo ge een keuz’ moc?t doen ?

Wien zoud gij redden ?

o P H E L I A.

Hoe
!
gij kunt des twijffel voón !

>

’k Gevoel dat , tot behoud van zulk een dierbaar leven
,

Mijn hoogst geluk zou zijn in ’s vaders plaats te sneven.
)

CLAUDIU5.
Zal nooit eene ander drift dit grootsch gevoel wcérstaan ?

,
op hè tl a. (aan!

Neen : ’k zweer zulks aan uw kiiién; ach ! neem mijne eedetv

Ja , uw volstrekte magt , uw wil , en uw gebeden

,

Zijn me even heilig als de stem der hemelgoden.

»k Neem al die góden tot getuigen !. . . hoe ’t ook zij,

Gij
, gij-ajleen ,

gij zult steeds alles zijn voor mij.

C L A U D I U S.

Uw teêrheid voor den prins is echter mij gebleken :

Gij mint hem ? . /

OPHELIA.

Ja

,

mijnheer; ik kan dit niet weerspreken.

’k Beken ’t, zijn liefde en smart heeft op mijn hart veel klem.

liet trekt hem vóór mij zelf, maar ’t stelt u bóven hem.

CLAUDIÜS.
Vermogt uw min dan niets op zijn verstaalde zinnen ?

o P H E L I A.

Mijn tranen konden niets op zijn gemoed verwinnen :

Neen ; zijn ontstelde geest keert nimmer tot de rust

,

Voordat hijjn uw bloed zijn gramschap heeft geblnscüt.

£ 4 .
CLAU-

«
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7 * HAMLET,
CLAÜDtUS.

Ga, Eerlang zal hijzelf in eigen bloed versmooren ,

Mijn vrinden staan gereed. -

OPHELIA.

6 Goón ! wat moet ik hooren

!

„ CL AUDI US.

Gij siddert {

o PHE L IA.

Hoe 1 zond gij . . . mijn vader ! . . zijne borst . . ?

GLAUDIUS.
Zwijg, ’k Ben hem niets verpligt. Wat is hij mij ?

OPHELIA
Uw vorst.

Heeft
,
wreede ! als gij besloot te dingen naar zijn leven

,

Uw ziel niet op den naam van ’t offer moeten beven ?

Wien wilt gij slachten ? wien 1 . . uw’ wettig’ opperheer.

Hier, in zijn eigen hof, gij zelf, met dit geweer 1

Terwijl hij weêrloos . . .

CL AU DIUS.

Hoe I mijn dochter. . 1

.

OPHELIA.
Ja ,

mijn vader f

’k Bezweer u bij dien naam , zo heilig I hoor mij nader .

.

Dat ik dien haat verwinn*
, die , te onrecht , u vervult.

Beseft gij al de elcnd’ , die gij berokknen zult ? (gen

;

Ge ontrukt den staat een’ vorst
,
de rijkskroon waard’ te dra-

Een’ vorst, gelijk al ’t volk zich van de goón zou vragen

;

Een’ vorst
,
dien de onderdaan

,
ten koste van zijn bloed

,

Gewis beschermen zou voor uwen overmoed.

En

Digitizedby Google



TREURSPEL. s

73

En gij, die, door geboorte op ’t naauwsceaan hem geklonken;

Naast hem een’ luister voert, u door hemzelv’ geschonken

;

Die schatten , steun , gezag, noch hooge waardigheén

;

Die niets in ’t minst bezit dan van zijn gunst alleen

;

Zoud gij hem moorden? . . Neen ; ik kan zulks niet gelooven

!

Mijn vader zal- zo verr’ zijn glorie niet verdooven !

Neen. Zo zijn ziel verhard in zulk een* toeleg bleef,

’t Waar’noodig dat hij ’t staal mij 'teerst door ’t harte dreev*.

Door wat bekoorlijkheén liet ge uwen geest verblinden ?

Waant ge in den glans der kroon een waar geluk te vinden ?

Wat heil wacht ge op een’ troon ,
die u niet toehehoort.

En dien gij niet besteegt, dan door een’ koningsmoord ?

Naauw’ zult ge in een óntwerp, zo hoogst misdadig slagen.

Of ’t wroegend zelfverwijt zal u den boezem knagen.

Uw oog
,
noch vol van schrik, zal , zonder siddering

,

De hand nooit aanzien , die dit heilloos feit beging.

Met hoe veel recht zoud gij uw leven dan verfoeijen

,

En nijdig zijn van hem , wiens bloed gij had doen vloeijen

!

De zee bied noch uw vlugt een veilig open aan. •

Kom , laten wij dit oord ,
ja ’t mcnschdom zelfs ontgaan

,

Om in der golven schoot een steenklip op te sporen

:

’k Zal ,
zonder schrik ,

bij u ,
’t geloei der stormen hooren:

.

Dair hoop ik
,
ja ,

mijnheer, (ach! stem die bede toe!)

Dat ik uw hart noch eens ’t berouw gevoelen doe.

Beraad u langer niet. Kan niets uw zic-1 bewegen

,

Verhard \uv hand zich om dien vadermoord te plegen ,

Welaan; waar is uw dolk ? geen ramp ontzet mij meer

!

Beproef op deze borst dat gruwzaam moordgeweer : ,
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•j

Sta Straks van ’t misdrijf af, of doe mij ijlings sneven !

Gestrengeld om uw kniën zal ik ze niet begeven

,

Eer uw bestreden hart van zich verwerven laat

,

&
»

Dat ge uwe deugd herneemt , en gruwt van de euveldaad,

CLAÜDIÜS.
Wat snoode deernis heeft uw’ boezem ingenomen ?

Hoe! zoud gij door zijn hand uws vaders bloed zien stroomen?

Wat wont ge op Hamlets ziel door bede of jammerklagt ?

En schenkt ge uw tranemhem
,
die naar mijn leven tracht ?

De min is ’t , die zo sterk u in zijn’ ramp doet lijden.

Vergeefs wilt gij den haat , waarin ik blaak, bestrijdeu.

Tot dien rechtvaarden slag is ’t alles thans gereed.

Laat uwe liefde daar, en denk aan uwen eed.

OPHELIA.

Mijn’ eed? wat was die eed? spreek op ! in bloed te baden?

En beiden vaderland en koning te verraden ?

Uw woede vóór te staan ? te lijden dat ge uw’ vorst

Het doodlijk staal onmenscht zoud dringen in de borst ?—
Hij , die gereed staat om zo snood een feit te plegen ,

Beroept zich op geen eed
,
of spreekt zichzelven tegen.

Beseft gij niet dat de eed
,
indien hij zal bestaan.

Voor deugden borg moet zijn
, en niet voor gruweldaén ?

’k Begrijp de ontroering licht , u hieruit opgerezen j

Maar ik moet onderdaan en dochter tevens wezen.

Ik ken den pligc daarvan. Vaar wel „mijnheer !

c l a u dj u s.

Waarheen?

Verraad ge uw’ vader, eed-, en kiriderpligt meteen ?

0PI1E-
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OPBEUA. 1
.

’k Geef u geen antwoord meer.

CLAUDIUS. ’

jrtou stand ; bepaal uw schreden.

Uw dood staat vast, indien ge een’ voetstap voort durft treden.

OPHELIA.
Ik zal gejioorzaam zijn , mijnheer ! verdrijf uw’ schrik.

*k Besef des prinsen woede in ’t akligst oogenblik.

Hij doelt op ’s vaders wraak: een geest heeft zulks gebodens

Dit wonder, ik beken ’t , is ’t wonderwerk der góden ! •
.

Mijn heil is thans de dood.

DERDE T O O N E E L.

CLAUDius, ophdlia; polonius, gevolgd

van twee taamgezworenen.

polonius.

Uw vrinden zijn gereed y

Met heete drift bezield , ter staving van hunn’ eed. .

.

Maar hoe! uw dochter hier?

CLAUDius, tegen de saamgezworenen.

Gaat ; hoed haar voor gevaren t

En laat een trouwe wacht haar hieromtrent bewaren.

VIERDE T O O N E E L.

CLAUDIUS, rOLONIUS.
f

claudius, vervolgende.

Wel ! wat bericht ge mij ?

r o-
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P O L O N I V S.

Het hachlijk uur verscheen

:

Men zegt , de prins is thans in zijn vertrek alleen.

Maar gij weet al te wel , daar zijn verscheiden wegen

,

Waardoor hij , eer men ’t weet , uw* opgeheven degen

Bedekt ontkomen kan , begunstigd door de nacht.

Men ga dus voort: ’t is tijd. Wierdge oéfit Norcest’ verdacht.

Heeft ooit zijn waakzaamheid uw stout ontwerp begrepen.

Wij zien dpn prins gered , en ons ter straffe sleepen t

En al uw eedgespan , gansch bevende en vol schrik

,

Valt zonder ’t minst gerucht
, op ’t spoedigste, in zijn’ strik.

Beneem hen ,
bid ik u , den tijd om te overdenken

Hoe groot het misdrijf zij : dit zou hunn’ ijver krenken.

Kom ,
haasten we ons; de tijd eischt grooten spoed , mijnheer.

Gij ziet mij
, aan hun hoofd , hier daadlijk bij u wéér,

CLAÜÖIUS.
’k Ducht de onstandvastigheid der andere eedgczworen'.

Mijn tegenwoordigheid zal best hunn’ moed ontgloren.

Ga heen. Verzuim geen tijd.

V IJ F D E T O O N E E L.

cLAüDius, allten.
'

’k .Stijge eiudlijk dan ten troou ,

En voeg ,
bij ’s vaders lijk

, de moeder met den zoon

,

’k Zal Hamlets norscb verwijt na dezen niet meer hooren.

Geen dreigend spooksel zal mijn rust voortaan verstoren.

Indien ’t de waarheid is dat hij zijn’ vader ziet

,

Dat die hem dan bescherm'! dat die ons weérstand bied’!

Maar

,
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Maar , zoude een harsenschim , zo tastbaar*, mij beroeren f

ó Nacht ! ó tijdgewricht , om gruwlen uit te voeren

!

Verdik uw duisternis tot tastens in deez’ muur!

Stort alle uwe akligheên op éénmaal uit ! . . dit uur

Leid mij ten rijkstroon op , of zal me in d’ afgrond stooten!,..

Bedek gij mijn ontwerp ; versterk mijne eedgenooten

;

Wijs hen mijn offer aan ; verberg het vlietend bloed

,

Zelfs voor het oog van hem , wiens arm het stroomen doet.

Wat hoor ik ? Heeft hun drift , niet langer in te toornen

,

Den slag reeds toegebragt , mijn wenschen voorgekomen

!

Zijt gij ’t , Polonius . . Zie ’t tijdstip hier in ’t end'

:

Kom , nader ,
laat ons gaan ! . . Spreek op 1 , . wie zijt ge ?

ZESDE T O O E E L,

HAMLET, CLAUDIÜS.

# HAMLET.
Ik ben ’t.

CLAÜDIUS.
Gij

,
prins ! ontbloot van wacht ? dit uur ? in deze zalen ?

Welk een naargeestigheid doet u dus eenzaam dwalen ?

Vergun mij. .

.

HAMLET.
Neen , vertoef, ’k Weet wat uw toeleg zij \

Geef mij hier antwoord op. *

c l a u n i v s.

Waarmcé beticht ge mij ?

HAMLET.
Wee 5 zo bedaard als ik , is ’t slechts in uw vermogen.

Wat vreest ge ? Ik ben alleen
, en heb mijn dood voor oogen,

Cij
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hebt me eeu minnares, een’ vader, ’t all’ ontroofd %

En uw moorddadig staal dreigt noch dit uur mijn hoofd.

’t Staat all’ gereed. Uw list kou zelfs Norcestes blinden.

Mijn wachten zijn misleid. Waar zonde ik redding vinden ?

JMaar ’k naderde u J en u , u voegt het dat gij beeft.

CLAÜDIOS.
Vermeede jongeling I wat is ’t

, waarnaar gij streeft ?

- HAMLET.
Uw straf.

CLAÜDIOS.
Mijn straf! — uw lot hangt enkel aan mijn wenken

En op dit oogenblik. \ ,

HAMLET.
’k Weet wat daarvan te denken.

Maar welk een vrucht verwacht ge uit dit uw laf bestaan?

Beef! snoodaart , beef. Een god bestiert me en drijft mij aan.

Ik trad in ’t holst der nacht u onverschrokken nader ,

Op ’t akelig gelei der schim van mijnen vader

Hier , hier is ’t dat die vorst , de wellust van zijn land

,

Het gif verzwolgen heeft , bereid door uwe hand

;

Hier is ’t dat hij begeert dat ik mijn’ eed betrachte

,

En u , zijn schim ten zoen
, met eigen handen slachte.

Beef! hij vereelt mij hier! • s

c l a u d i u s.

Bespaar die ijdle réêri ,

En zie wien of ’t hier voegt te beven van ons tweên.

Men komt. Zie of die god , die omwaart aan uw zijden,

Den zoon thans beter dan dc moeder zal bevrijden.

Aanschouw dit bloedig lijk !

m
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Hij opent de deur van 't vertrek , aan het achtereinde

des tooneels , waqr nfcn , bij het licht van eene lamp ,

het bebloeds Ijk van Geertruide ontdekt.

HAMLET.
ó Godn

!

CLAVDIÜS.
Komt , vrindenstoet

!

Komt ! stort hier , voor mijn oog , het mij beloofde bloed f

De eedgenooten schieten ijlings op Hamlet toe

,

met het zwaard in de vuist.

hamlet, Claudius met een’ dolk doorstekende.

Sterf zelf, barbaar 1

. Tegen de saamgezworenen.

En gij , ’s verraders , vloekgenoöten

!

Stoot toe ,
indien ge uw’ vorst het harte durft doorstooten,

Op het lijk van Claudius wijzende.

>ac u dit stervend lijf, verslagen voor uw oog

,

Het heilig recht der goón door trekken bloeds betoog’.

Hoe ! wist gij niet , dat , als verraders zich verheffen

Om öpperheeren met een moordend staal te treffen

,

Een hemelgeest
, begaan met hen en met hun rijk

,

Of voor hun leven waakt
,
of wraak schaft aan hun lijk ?

Keert weder tot uw’ pligt en onder mijn geboden.

Mijn wraak is uitgebluscht in *t bloed van dezen snoodcn.

Mijn vader is voldaan.

Hierop vallen de eedgenooten voor Hamlet op hunne

, knieën , en leggen hunne zwaarden voor *

zijne voeten neder.

ZE-
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Go HAMLET^,.
ZEVENDE TOONEÈ*L.\

v .

HAMLET, 0PHELIA, NORCESTES.

o p h e l i a , driftig uitkomende.

* Gij leeft
!
gij leeft , mijnheer 1

Genaê voor Claudius ! Geef mij mijn’ vader wéér.

Dit doe eens konings , dit eens minnaars teérheid blijken.

Norcestes met zijn volk. . . Wat angst doet mij bezwijken

Gij weent ! . . mijn vader . . Prins, vergun rtiij zijn gezigt .

.

Ik Wil ...(*) Barbaar ! wat hebt gij ui [gevoerd ?

HAMLET.
Mijn’ pligt.

In dit rampspoedig hof beroofd van al de mijnen

,

Vervult uw wreed verlies de maat van al mijn pijnen !

Ik kan mij wel van wee verlossen door deez’ dolk

;

Maar ik ben meusch en vorst : ’k zal leven voor mijn volk.

(*) Het lyk haan vaders ziende.

EINDE.
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